
Zápis z řádného zasedání ZO dne 12. 7. 2021, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v 18:30 hod.  

Přítomni: 6
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: R. Kittelová, M. Počekajlová
Omluveni: O. Ferklová, J. Pondělík, Ing. J. Poledňák

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika 

Příspěvek na Moravu – obce postižené tornádem
Účetní narovnání kauza Vařil
Výměna oken, dveří a oprava schodiště v budově zdravotního střediska

4. Pozemky

a) Bezúplatný převod p.p. č. 675/1, 635/3 a 77/6 v k.ú. Josefův Důl – cca 330 m2

b) Záměr prodeje části p.p.č. 295/16 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 274 m2.

5. Žádosti

6. Byty

7. Informace + různé

1. Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Požádal o rozšíření programu 
o bod: 4 c)  Záměr prodeje částí p.p.č. 434/2, 435/3 v k.ú. Josefův Důl 
2. Kontrola minulých usnesení
Všechny body byly splněny.
3. Ekonomika 

a) Příspěvek na Moravu – obce postižené tornádem
                Zastupitelstvo obce projednalo možnost poskytnutí příspěvku na pomoc obcím postiženým 
                tornádem na Moravě.

b) Účetní narovnání kauza Vařil
    Zastupitelstvo obce projednalo chybu v účetnictví z r. 2013 – napravení chyb v účetnictví 

                z minulosti ohledně doplatku a uplatněných slev při prodeji pozemků a souhlasí s nápravou
                dle platných účetních předpisů – kauza Vařil.

c)  Výměna oken, dveří a oprava schodiště v budově zdravotního střediska
                 Zastupitelstvo obce projednalo výměnu oken, dveří a opravu schodiště v budově
                 zdravotního střediska. Budou osloveny min. 3 firmy.

4. Pozemky
a) Bezúplatný převod p.p. č. 675/1, 635/3 a 77/6 v k.ú. Josefův Důl – cca 330 m2

    Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatný převod  částí p.p. č. 675/1, 635/3 a 77/6
    v k.ú. Josefův Důl – cca 330 m2 od společnosti Pila Josefův Důl, s. r. o.



b) Záměr prodeje části p.p.č. 295/16 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 274 m2.
    Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 295/16 v k.ú. Josefův Důl 
    o výměře cca 274 m2 za cenu 400,- Kč/m2.
c)  Záměr prodeje částí p.p.č. 434/2, 435/3 v k.ú. Josefův Důl
     Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje částí p.p.č. 434/2 a 435/3 v k.ú. Josefův Důl
     dle GP č. 612-63/2021 za cenu 400,- Kč/m2. 

5.  Žádosti
     Nebylo nic k projednání.
6. Byty
     Nebylo nic k projednání.
7. Informace + různé
    a) Ing. Jiří Slanař, Ph.D. 

- informace o vybudování posezení naproti trafice (vybudovala firma pana Kubáta,
za což jí děkujeme) 
- informace o stavu přípravných prací na akci – oprava MK Antonínov
- oslovení PČR a dopravního specialisty Ing. Gebouského ohledně problematických 
míst v obci
- problematika vypouštění odpadních vod soukromých objektů v obci

b) MUDr. Karel Stuchlík 
 -   pozvánka na JDJ 2021
 -   informace o proběhlém závodu veteránů
 -   údržba zeleně v obci

c) Markéta Počekajlová – upozornění na nutnost vyčištění propustí na Dolním Maxově

d) Josef Kozlovský – dotaz na přípravu areálu Bukovka na zimní sezonu
 – odpověď – probíhá jednání o smlouvách

e) Oliver Scholze – informace o budování pomníku Jahna a kapličky na Dolním Maxově.

 
 

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________
Radka Kittelová      Markéta Počekajlová



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 12. 7. 2021

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

       S-P-Z

ZO schvaluje: 
138/2021 Program řádného zasedání 6:0:0

139/2021 Rozšíření programu o bod: 4 c)  Záměr prodeje částí p.p.č. 434/2, 435/3 v k.ú. Josefův Důl 

6:0:0

140/2021 Narovnání chyby v účetnictví z r. 2013  a souhlasí s nápravou dle platných účetních   
     předpisů – kauza Vařil. 6:0:0

141/2021 Bezúplatný převod  částí p.p. č. 675/1, 635/3 a 77/6 v k.ú. Josefův Důl – cca 330 m2

    od společnosti Pila Josefův Důl, s.r.o na Obec Josefův Důl. 6:0:0

ZO neschvaluje:

142/2021 Záměr prodeje části p.p.č. 295/16 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 274 m2. 5:0:1

ZO schvaluje:

143/2021 Záměr prodeje částí p.p.č. 434/2 a 435/3 v k.ú. Josefův Důl dle GP č. 612-63/2021 
    za cenu 400,- Kč/m2. 6:0:0

____________________________ ___________________________

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

Ověřovatelé:

___________________________ ______________________________

Radka Kittelová      Markéta Počekajlová

Příští zasedání ZO v pondělí 13. 9. 2021 od 18:00 hodin

Vyvěšeno: 22. 7. 2021 Sejmuto:


