
Zápis z řádného zasedání ZO dne 13. 12. 2021, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v 19:00hod.  

Přítomni: 9
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Radka Kittelová, Milan Klust

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika a rozpočet

a) Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2022
b) Rozpočtové opatření č. 6/2021
c) Zmocnění k provedení rozpočtových opatření do 31.12.2021
d) Ceník služeb terénní pečovatelské služby

4. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 4/2021, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Josefův Důl.

5. Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Josefův Důl

6. Žádosti 

Žádost o prodloužení čerpání půjčky z roku 2021 z FRB do roku 2022

7. Informace + různé

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 e) Příjem sponzorského daru 
a o bod Pozemky 
a) Smlouva o bezplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České Republiky a z práva 
hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
b) Smlouva o nájmu nemovitosti – Skiareál Bukovka

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

3. Ekonomika a rozpočet
a) Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2022
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Josefův Důl na rok 2022 (příloha č. 1) 
b) Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 6/2021 (příloha č. 2)
c) Zmocnění k provedení rozpočtových opatření do 31.12.2021
Zastupitelstvo obce projednalo zmocnění k provedení rozpočtových opatřenído 31. 12. 2021.

 d) Ceník služeb terénní pečovatelské služby
Zastupitelstvo obce projednalo návrh ceníku služeb terénní pečovatelské služby (příloha č.3).



e) Příjem sponzorského daru 
Zastupitelstvo obce projednalo sponzorský dar od pana Ing. Jaroslava Morávka. 

4. Pozemky 
a) Zastupitelstvo obce projednalo  Smlouvu o bezplatném převodu nemovitých věcí z 
vlastnictví České Republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR, s.p. – jedná se o pozemky č. 
2382/3, 2383/2, 2384/2 a 2566/2, všechny v k.ú. Antonínov - silni
b) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o nájmu nemovitostí s
– Skiareál Bukovka – jedná se o pozemky č. 1155/5 a 1154, oba v k.ú. Dolní Maxov.

5. Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 4/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo OZV č. 4/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území obce Josefův Důl (příloha č.4).

6. Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Josefův Důl

Zastupitelstvo obce projednalo Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví 
obce Josefův Důl (příloha č. 5). 

7. Žádosti 

  - Žádost o prodloužení čerpání půjčky z roku 2021 z FRB do roku 2022
    Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodloužení čerpání půjčky pana  roku 2022    
    do roku 2022.

8. Informace

     a) Olga Ferklová – informace o rekonstrukci bytů v DPS.

     b) MUDr. Karel Stuchlík – pozvánka na vánoční kulturní akce.

     c) J. Pondělík – informace o poškozování běžeckých tratí v areálu Lesana (skútry).

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Radka Kittelová     Milan Klust



 Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 13. 12. 2021

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

       S-P-Z

ZO schvaluje: 

193/2021 Program řádného zasedání 9:0:0

194/2021 Rozšíření programu o body 3 e) příjem sponzorského daru a bod Pozemky – a) Smlouva o 
bezúplatném převodu  nemovitých věcí z vlastnictví ČR a u úráva hospodařit pro Lesy ČR, s.p. a b) 
Smlouvu o nájmu nemovitostí – Skiareál Bukovka. 9:0:0

195/2021 Rozpočet obce Josefův Důl na rok 2022, příjmy ve výši 21.118.200,- Kč 
     a výdaje ve výši 27.680.800,- Kč, bude zapojen zůstatek bankovního účtu ve výši 
     6. 717.600,- Kč, je splácen úvěr ve výši 155.000,- Kč.  Rozpočet je stanoven jako

         schodkový, schodek bude kryt zapojením zůstatku na účtu u KB. (viz. příloha č. 1).  9:0:0

196/2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021 (příloha č. 2) 9:0:0

ZO zmocňuje:

197/2021 Starostu obce k provedení rozpočtového opatření, a to v rozsahu úpravy  příjmů 
    a výdajů rozpočtu v položkách nově přijatých dotací, případně jiných závažných 

    finančních transakcí uskutečněná do 31. 12. 2021. 9:0:0

ZO schvaluje:

198/2021 Ceník služeb terénní pečovatelské služby. (příloha č. 3). 9:0:0

199/2021 Příjem sponzorského daru od pana Ing. Jaroslava Morávka ve výši 300.000,- Kč. 9:0:0

200/2021 Uzavření Smlouvy o bezplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví  České Republiky 
    a z práva hospodařit pro Lesy ČR, s.p. – jedná se o pozemky č. 2382/3, 2383/2,  
    2384/2 a 2566/2, všechny v k.ú. Antonínov - silnice. 9:0:0

201/2021 Uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí s paní  Skiareál Bukovka 
    – jedná se o pozemky č. 1155/5 a 1154, oba v k.ú. Dolní Maxov. 9:0:0

202/2021 Obecně závaznou vyhlášku obce Josefův Důl č. 4/2021, kterou se zrušuje obecně závazná 
    vyhláška č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
    využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Josefův Důl (příloha č.4).

9:0:0



203/2021 Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Josefův Důl (příloha č. 5). 9:0:0

204/2021 Prodloužení čerpání půjčky z fondu 2021 z FRB do roku 2022 panu 9:0.0

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 10. 1. 2022 od 18:00 hodin

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Radka Kittelová     Milan Klust

Vyvěšeno: 17. 12. 2021 Sejmuto:


