
Zápis z mimořádného zasedání ZO dne 6. 5. 2021, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v 19:00 hod.  

Přítomni: 9
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: R. Kittelová, M. Počekajlová
Omluveni:

Program:
1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika a rozpočet

Přijetí daru Nadace Premedis

Automobil pro pečovatelskou službu

Proplacení poměrné části dovolené pro bývalého starostu Jana Miksu

Projektová dokumentace na stavbu přístavku u obecního úřadu – poptávka na cenovou nabídku

Projektová dokumentace na halu (dar) od p. Kubáta – poptávka na cenovou nabídku

4. Rekonstrukce - Základní škola
- cesta Antonínov

- most přes Jedlovou – u bývalé Pily

- Pečovatelská služba – kuchyňská linka, myčka nádobí, sušička 
  prádla, lednice

5.  Pozemky – bezplatný převod pozemku u nádrže Dolní Maxov č.p. 92 od Pozemkového fondu

6. Informace

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu

Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. 

2. Kontrola minulých usnesení

Všechny body byly splněny.



3. Ekonomika a rozpočet

a) Zastupitelstvo obce projednalo přijetí nadačního příspěvku ve výši 500 000, – Kč 
                od Nadace Premedis na vybavení klubovny a nákup dopravního automobilu pro SDH 

b) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti v případě možnosti na dotaci na automobil 
     pro pečovatelskou službu s případnou spoluúčastí.
c) Zastupitelstvo obce projednalo proplacení poměrné části dovolené za rok 2021 bývalému 
    starostovi Janu Miksovi dle zákona
d) Zastupitelstvo obce projednalo záměr zpracování projektové dokumentace
    na rekonstrukci technického zázemí u OÚ
e) Zastupitelstvo obce projednalo poptávku cenové nabídky na vytvoření samostatné    
    projektové dokumentace na halu – dar od p. Kubáta -  jako součást rekonstrukce   
    technického zázemí u  OÚ

4. Rekonstrukce

a) Zastupitelstvo obce projednalo zajištění cenových nabídek na zadání zpracování   
    projektové dokumentace na rekonstrukce základní školy - okna, střecha, učebny, vnitřní
    kanalizační systém

b) Zastupitelstvo obce projednalo zajištění cenových nabídek na projektovou dokumentaci
    na cestu Antonínov – pokračování rekonstrukce místní komunikace Antonínov – směr
    bývalá pila
c) Zastupitelstvo obce projednalo zajištění cenových nabídek na projektovou dokumentaci
    „Most přes Jedlovou“ - u bývalé pily
d) Zastupitelstvo obce projednalo nutnost rekonstrukce zázemí terénní pečovatelské služby:
    nákup kuchyňské linky, myčky nádobí, sušičky prádla, lednice

5. Pozemky
Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatný převod pozemku u nádrže Dolní Maxov
ppč. 1463/5 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 1245m2 od Státního pozemkového úřadu

7. Informace
Ing. J. Slanař, Ph. D. – informoval zastupitele obce o nutnosti dořešení smlouvy k provozu 

areálu Bukovka s p. Voborníkem a dořešení smlouvy o průchodu areálem továrny
s majiteli

MUDr. K. Stuchlík  -  informoval zastupitele obce o návrhu zápisu do kroniky obce 
  s nutností drobných úprav 
- oslovit paní ředitelku ZŠ s žádostí o přípravu článku s propagací naší ZŠ
- informoval o průběhu očkování proti COVID-19

                        - informoval o činnosti divadelního spolku po zrušení nouzového stavu

____________________________ ___________________________
      MUDr. Karel Stuchlík  Ing. Jiří Slanař, Ph.D.

   místostarosta starosta
Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________
       Radka Kittelová      Markéta Počekajlová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 6. 5. 2021

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

  S-P-Z

ZO schvaluje: 
77/2021 Program řádného zasedání    9:0:0

78/2021 Přijetí nadačního příspěvku ve výši 500 000, – Kč od Nadace Premedis 
               pro SDH Josefův Důl    9:0:0
79/2021 Podání žádosti v případě možnosti dotace na automobil pro pečovatelskou službu.    9:0:0
80/2021 Proplacení poměrné části dovolené za rok 2021 bývalému starostovi Janu Miksovi  8:0:1
81/2021 Záměr zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci technického zázemí OÚ
82/2021 Poptávku cenové nabídky na vytvoření samostatné projektové dokumentace

  na halu – dar od p. Kubáta -  jako součást rekonstrukce technického zázemí u  OÚ 9:0:0
83/2021 Bezúplatný převod pozemku u nádrže Dolní Maxov ppč. 1463/5 v k.ú. Dolní Maxov 

  o výměře 1245m2 od Státního pozemkového úřadu 9:0:0

ZO ukládá:

Ing. Jiřímu Slanařovi, Ph.D.

84/2021 Zajištění cenových nabídek na zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce 
  základní školy

85/2021 Zajištění cenových nabídek na projektovou dokumentaci na cestu Antonínov 
–  pokračování rekonstrukce místní komunikace Antonínov – směr bývalá pila

86/2021 Zajištění cenových nabídek na projektovou dokumentaci „Most přes Jedlovou“ - u bývalé pily

Olze Ferklové
87/2021 Nákup kuchyňské linky, myčky nádobí, sušičky prádla, lednice pro Pečovatelskou službu

____________________________ ___________________________

      MUDr. Karel Stuchlík  Ing. Jiří Slanař, Ph.D.

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________

        Radka Kittelová               Markéta Počekajlová

Příští řádné zasedání ZO v pondělí 17. 5. 2021 v 18:00 hod. 

Vyvěšeno: 14. 5. 2021 Sejmuto:


