
Zápis z     řádného zasedání ZO dne 15. 2. 2021,   zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v     19,45 hod.  

Přítomni: 8
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: J. Pondělík, M. Počekajlová
Omluveni: Jan Miksa

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika a rozpočet

Závazné ukazatele hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2021
- Schválení soustavy závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ 
a MŠ Josefův Důl na rok 2021 - neinvestiční příspěvek ve výši 2.270.400,- Kč 
(zahrnující příspěvek na speciální pracovní místo)

4. Pozemky

5. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci
Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace skutečného 
stavu elektroinstalace a ochrany před bleskem na objektu Pečovatelské služby 
Antonínov č.p. 184. V minulosti byl dopracován projekt pro nouzové osvětlení 
tohoto objektu a tahle část projektu co chybí a neustále se objevuje v neshodách 
revizních zpráv 

6. Akční plán na rok 2021, který je součástí 4. komunitního plánu sociálních 
a navazujících služeb Jablonecka na období 2020-2023

7. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

8. Žádosti

- žádost o prodloužení nájmu v Antonínově č.p. 184

- žádost o umístění značky zákaz sáňkování v lokalitě Dolní Maxov

- žádost o prodej nemovitosti Antonínov č.p. 132

- žádost o finanční příspěvek pro Hospic Sv. Zdislavy

- žádost o sponzorský dar na rok 2021 pro Projizerky o.s.

9. Informace + různé

- nákup respirátorů FFP2/KN95

- registrace na očkování senioři 80+

- zastávka skibus a cyklobus



Zápis:
1. Zahájení a schválení programu

Místostarosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, a zahájil zasedání. 
Dále navrhl na základě nových informací rozšíření programu  o tyto body:

10. Rezignace na mandát zastupitele starosty p. Jana Miksy ze zdravotních důvodů

11. Schválení organizační struktury vedení obce

12. Volba 2. mistostarosty

13. Volba starosty

14. Volba předsedy finančního výboru

15. Změna ve vedení komisí starosty

16. Doplnění členů zastupitelstva obce

2. Kontrola minulých usnesení

Všechny body byly splněny.

3. Ekonomika a rozpočet

Zastupitelstvo  obce  projednalo soustavu  závazných  ukazatelů  hospodaření  příspěvkové
organizace - ZŠ a MŠ Josefův Důl na rok 2021 - neinvestiční příspěvek ve výši 2.270.400,-
Kč (zahrnující příspěvek na speciální pracovní místo)

4. Pozemky

Zastupitelstvo  obce  projednalo  návrh  změny  obecních  pozemků  v územním  plánu  obce
Josefův Důl na stavební.

5. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci

Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace
skutečného stavu elektroinstalace a ochrany před bleskem na objektu Pečovatelské služby
Antonínov  č.p.  184.  V  minulosti  byl  dopracován  projekt  pro  nouzové  osvětlení  tohoto
objektu a tahle část projektu co chybí a neustále se objevuje v neshodách revizních zpráv.

6. Akční  plán  na  rok  2021,  který  je  součástí  4.  komunitního  plánu  sociálních  
a navazujících služeb Jablonecka na období 2020-2023

Zastupitelstvo obce projednalo Akční plán na rok 2021, který je součástí 4. komunitního
plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020-2023.

7. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu.

8. Žádosti

a)  paní  Ď.  –  žádost  o  prodloužení  nájmu v Antonínově č.p.  184,  ZO navrhne žadatelce
možnosti náhradního ubytování.

b) pan L. H. – žádost o umístění značky „Zákaz sáňkování“ na místní komunikaci v Dolním
Maxově nad č.p. 155.



c) pan  Ing.  J.  Č.  –  žádost  o  prodej  nemovitosti  č.p.  132 v k.ú.  Antonínov  a  přilehlých
pozemků.

d) Hospic Sv. Zdislavy – žádost o finanční příspěvek ve výši 5,- Kč/obyvatele.

e)  Projizerky  o.s.,  Jablonec  n.N.   –  žádost  o  sponzorský  dar  (spolufinancování  akcí
„Ukliďme Jizerské hory 2021“, „Bramborobraní“, atd).

9. Informace + různé

MUDr. K. Stuchlík
- obec nakoupila respirátory FFP2/KN95 pro potřeby obce a část nabízí k prodeji 
  za symbolickou cenu pro potřebné osoby, především seniory 
- obec oslovila seniory obce 80+ ohledně zájmu o očkování proti COVID 19
- provedeno 12. 2. 2021 očkování proti COVID 19 dle organizace Krajského úřadu Liberec 
   o očkování kumulace rizikových obyvatel v Antonínově č.p. 184
- zastávka pro skibus a cyklobus  - dle návrhu provozovatele  - navržena zastávka
   v „zadním“ Josefově Dole v oblasti křižovatky na Karlov
- 15. 2. 2021 proběhlo na přehradě natáčení do pořadu Běžkotoulky

10. Rezignace na mandát zastupitele starosty p. Jana Miksy ze zdravotních důvodů

Starosta obce pan Jan Miksa podal ze zdravotních důvodů písemnou rezignaci na svoji 
funkci a mandát zastupitele obce Josefův Důl.

11. Schválení organizační struktury vedení obce

Místostarosta obce MUDr. K. Stuchlík přednesl návrh na změnu organizační struktury obce 
a navrhl, aby na zbytek volebního období do r. 2022 byli starosta a 2 místostarostové. Nikdo
nevznesl protinávrh. Dále navrhl, aby funkce starosty a obou místostarostů byla vykonávána
jako neuvolněná. Jiný návrh nebyl podán.

12. Volba 2. místostarosty

MUDr. Stuchlík vyzval přítomné členy ZO k podání návrhů. Pan MUDr. Karel Stuchlík
navrhl do funkce 2. místostarosty paní Olgu Ferklovou. Další návrhy nebyly podány.

13. Volba starosty

MUDr. K. Stuchlík vyzval přítomné členy ZO k podání návrhů. Pan MUDr. Karel Stuchlík
navrhl pana Ing. Jiřího Slanaře, Ph.D. Další návrhy nebyly podány.

14. Volba předsedy finančního výboru

Vzhledem k tomu, že pí. Olga Ferklová byla zvolena místostarostkou, nemůže vykonávat 

funkci předsedkyně finančního výboru. MUDr. Karel Stuchlík do funkce předsedy 

finančního výboru navrhl pana Jaromíra Pondělíka. Jiný návrh nebyl podán.

15. Změna ve vedení komisí starosty

Pan Jiří Slanař se bude věnovat problematice pozemkové a životního prostředí.



Paní Olga Ferklová se bude věnovat problematice místního hospodářství. 

16. Doplnění členů zastupitelstva obce

1. místostarosta MUDr. Karel Stuchlík navrhl a byl pověřen ZO k oslovení prvního 

náhradníka dle výsledků voleb, tj. pana Petra Švadlenku. 

17. Různé

MUDr. K. Stuchlík - OÚ vypisuje výběrové řízení na účetní obce
M. Počekajlová – poděkování R. Skrbkové a G. Tahalové za odvedenou práci pro OÚ 
v roce 2020
Ing. J. Poledňák – problematika parkování v obci, bude poptána firma k návrhu řešení 
parkování na území obce
Ing. J. Slanař, Ph.D. a paní Olga Ferklová – poděkování za důvěru a zvolení starostou
a místostarostkou obce

___________________________
        MUDr. Karel Stuchlík

               místostarosta

Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________
       Jaromír Pondělík      Markéta Počekajlová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 15. 2. 2021

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

  S-P-Z

ZO schvaluje: 
10/2021 Program řádného zasedání. 8:0:0
11/2021 Rozšíření programu o body:

  10. Rezignace na mandát zastupitele starosty p. Jana Miksy ze zdravotních důvodů

  11. Schválení organizační struktury vedení obce

  12. Volba 2. místostarosty

  13. Volba starosty

  14. Volba předsedy finančního výboru

  15. Změna ve vedení komisí starosty

  16. Doplnění členů zastupitelstva obce 8:0:0

12/2021 Závazné ukazatele hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2021
Schválení soustavy závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace 
- ZŠ a MŠ Josefův Důl na rok 2021 - neinvestiční příspěvek ve výši
2.270.400,- Kč (zahrnující příspěvek na speciální pracovní místo) – příloha č. 1 8:0:0

13/2021 Zařazení následujících pozemků v majetku obce do územního plánu Josefův Důl
  jako stavební: 
k.ú. Antonínov – 2157/23, 2096/13, 2367/5 a 2326
k.ú. Karlov – 1630/2, 1814/1  
k.ú. Dolní Maxov – 1188/1, 1253/1, 1229/3, 1406/1, 1406/5a 1566/1 8:0:0

14/2021 Obecně závaznou vyhlášku obce Josefův Důl č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
   (Příloha č. 2)
8:0:0

15/2021 Prodloužení nájmu bytu v Antonínově č.p. 184 paní Ď. do 28.2.2021. 7:1:0

16/2021 Umístění značky „Zákaz sáňkování“ na místní komunikaci v úseku Dolního Maxova 
  nad č.p. 155. 8:0:0

17/2021 Finanční příspěvek pro Hospic Sv. Zdislavy Liberec ve výši 5,- Kč/obyvatele. 8:0:0

18/2021 Sponzorský dar pro Projizerky, o.s. Jablonec n. N. ve výši 5.000,- Kč. 8:0:0

19/2021 Pro zbytek volebního období do r. 2022 změnu organizační struktury obce 
  – starosta a dva místostarostové 8:0:0

20/2021 Funkci starosty obce pro zbytek volebního období do r.2022 jako neuvolněnou
8:0:0

21/2021 Funkce místostarostů obce pro zbytek volebního období do r. 2022 jako neuvolněné.
8:0.0  



22/2021 Do funkce 2. místostarosty obce paní Olgu Ferklovou. 8:0:0

23/2021 Do funkce starosty obce pana Ing. Jiřího Slanaře, Ph.D. 8:0:0

24/2021 Předsedou finančního výboru pana Jaromíra Pondělíka 8:0:0

25/2021 Poskytování odměn starosty a 2. místostarosty od 16. 2. 2021. 8:0:0

ZO bere na vědomí:
26/2021  Rezignaci na mandát zastupitele a funkci starosty p. Jana Miksy ze zdravotních důvodů.

27/2021  Akční plán na rok 2021, který je součástí 4. komunitního plánu sociálních a navazujících
služeb Jablonecka na období 2020-2023.

ZO ukládá:
28/2021 Paní Olze Ferklové projednat nabídku na PD skutečného stavu elektroinstalace a ochrany 

  před bleskem na objektu DPS č.p. 184 s firmou Allan Janeček – Elektra. 
Termín: 15.3. 2021

29/2021 Panu MUDr. Karlu Stuchlíkovi, oslovit ohledně doplnění členů ZO pana Petra Švadlenku
   a nabídnout mu mandát.

Termín: 15.3. 2021
ZO neschvaluje:
30/2021 Prodej pozemků: st.p.č. 590 včetně č.p. 132 a st.p. č. 602, p.p.č. 2224/3 a 2225/2, 

   všechny v k.ú. Antonínov. 8:0:0

ZO revokuje: 
31/2021 Usnesení č.  60/2020 z 18.5. 2020, ohledně prodeje pozemků: st.p.č. 590 včetně č.p 132 
a st.p.č. 602, p.p.č. 2224/3 a 2225/2, všechny v k.ú. Antonínov. 8:0:0

___________________________
MUDr. Karel Stuchlík
       místostarosta

Ověřovatelé:

________________________ ______________________________
Jaromír Pondělík  Markéta Počekajlová

Příští řádné zasedání ZO v pondělí 15. 3. 2021 v 18:00 hod. 

Vyvěšeno: Sejmuto:

Gabina Tahalova
Text napsaný psacím strojem
22. 2. 2021




