
Zápis z řádného zasedání ZO dne 15. 11. 2021, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v 19:00hod.  

Přítomni: 8
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Ing. J. Poledňák, J. Pondělík
Omluveni: R. Kittelová

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika a rozpočet

Inventarizace 2021

4. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství

5. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 3/2021, kterou se stanoví systém 
odpadového hospodářství

6. Pozemky

Záměr koupě pozemku ppč. 1297 v k.ú. Dolní Maxov.
Záměr koupě pozemku ppč. 1292/2 v k.ú. Dolní Maxov.
Záměr koupě pozemku ppč. 1282/2 v k.ú. Dolní Maxov.
Záměr koupě pozemku ppč. 1247/1 v k.ú. Dolní Maxov.
Záměr koupě pozemku ppč. 1245 v k.ú. Dolní Maxov.
Záměr koupě pozemku ppč. 1217/1 v k.ú. Dolní Maxov.
Záměr koupě pozemku ppč. 1214/1 v k.ú. Dolní Maxov.
Záměr koupě pozemku ppč. 1309 v k.ú. Dolní Maxov.

7. Informace

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu  + rozšíření  programu
    Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Požádal o rozšíření programu 
    v bodu 3 o návrh odpisu evidence nedoplatků z důvodu nedobytnosti (místní poplatky)

2. Kontrola minulých usnesení
    č.usn. 153/2021 z 13. 9. 2021 - trvá

3. Ekonomika a rozpočet
    - Příkaz starosty

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, §29 a 30, 
starosta obce nařídil provedení řádné dokladové a fyzické inventarizace majetku
a závazků Obce Josefův Důl k 31. 12. 2021 a stanovil členy inventarizačních komisí.



- Plán inventarizačních prací 2021
    Provedení inventarizace zajistí inventarizační komise (dle příkazu starosty č. 2)
    dle plánu inventarizačních prací (příloha č. 1). 
- Odpis nedobytných pohledávek
   Zastupitelé obce projednali odpis nedobytných pohledávek k 31.12.2021

4. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství

  Zastupitelé obce projednali obecně závaznou vyhlášku obce Josefův Důl č. 2/201 o místním    
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a doporučili ke schválení

5. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 3/2021, kterou se stanoví systém
odpadového hospodářství
Zastupitelé obce projednali obecně závaznou vyhlášku obce Josefův Důl č.3/2021, kterou se 
stanoví systém odpadového hospodářství a doporučili ke schválení

6. Pozemky

Zastupitelé obce projednali záměr koupě pozemků 

- ppč. 1297 v k.ú. Dolní Maxov, ppč. 1292/2 v k.ú. Dolní Maxov,
- ppč. 1282/2 v k.ú. Dolní Maxov, - ppč. 1247/1 v k.ú. Dolní Maxov,
- ppč. 1245 v k.ú. Dolní Maxov, - ppč. 1217/1 v k.ú. Dolní Maxov,
- ppč. 1214/1 v k.ú. Dolní Maxov, - ppč. 1309 v k.ú. Dolní Maxov
od soukromého vlastníka v lokalitě skiareálu Bukovka o výměře celkem 34.409 m2 
za celkovou částku 8.000.000,- Kč

7. Informace
Olga Ferklová - 1. prosince skončí roční předplatné šablony stránek obce Josefův Důl. Web 

bude fungovat dál beze změny, ev. další předplatné bude obnoveno až za rok (kvůli 
aktualizacím atp.). 

Ing. Jiří Slanař Ph.D. - probíhá rekonstrukce místní komunikace Antonínov a bude v termínu 
dokončena
- bytový dům č.p. 142 – 145 v k.ú. Dolní Maxov – začala demolice celého objektu

MUDr. Karel Stuchlík – 28. 11. proběhne adventní setkání s rozsvícením Vánočního stromu
- setkání seniorů a Mikulášská nadílka z důvodu epidemiologické situace neproběhnou
- v jednání jsou divadelní představení a koncerty v kostele (17.12. a 30.12.), proběhnou 
dle možných platných nařízení, sledujte webové stránky obce a vývěsky
- informoval o dostatečném množství vakcín proti COVID a chřipce

Olga Ferklová a MUDr. Karel Stuchlík – informovali o probíhající rekonstrukci bytů v 
Antonínově č.p. 184 a plánu dalších rekonstrukcí bytů v této budově.

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

   místostarosta starosta
Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Ing. Jaromír Poledňák     Jaromír Pondělík



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 15. 11. 2021

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

       S-P-Z

ZO schvaluje: 

185/2021 Program řádného zasedání 8:0:0
186/2021 Rozšíření programu o návrh odpisu evidence nedoplatků z důvodu nedobytnosti 8:0:0
187/2021 Příkaz starosty č. 1/2021 k provedení inventarizace za rok 2021 a zároveň 
                stanovení členů inventarizačních komisí. 8:0:0
188/2021 Plán inventarizačních prací 2021 (viz. příloha č. 1) 8:0:0
189/2021 Odpis nedobytných pohledávek k 31. 12. 2021 v celkové výši 43.105,00 Kč 8:0:0
190/2021 Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 2/2021 o místním poplatku za 

    obecní systém odpadového hospodářství 8:0:0
191/2021 Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 3/2021, kterou se stanoví systém 

    odpadového hospodářství 8:0:0
192/2021 Koupi pozemků ppč. 1297, ppč. 1292/2, ppč. 1282/2, ppč. 1247/1, ppč. 1245,

    ppč. 1217/1, ppč. 1214/1, ppč. 1309 v k.ú. Dolní Maxov za 8.000.000,00 Kč 8:0:0

Příští zasedání ZO v pondělí 13. 12. 2021 od 18:00 hodin

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
          Ing. Jaromír Poledňák     Jaromír Pondělík

Vyvěšeno: Sejmuto:


