
Zápis z řádného zasedání ZO dne 10. 1. 2022, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno v 18:30 hod.  

Přítomni: 9
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Olga Ferklová, Petr Švadlenka

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Přijetí daru obci

4. Členství v Energetickém společenství „ENERKOM Tanvaldsko z.s.“ 

5. Žádosti
- Žádost o poskytnutí prostor v sálku v budově Muzea pro zřízení tanečního kroužku pro dívky 
   ve věku 4-6 let

6. Informace 

- Příjem 3D tiskáren od MAS Rozvoj Tanvaldska v rámci realizace projektu MAP Tanvaldsko 
   pro Základní školu Josefův Důl.

- Úpravy na webových stránkách: změna Infa na Obec a změna podpoložek, následná změna 
  Orientačního menu, Cookies lišta. 

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu  + rozšíření  programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Požádal o rozšíření programu 
o vložené body 4. Oslovení projektanta na projektovou dokumentaci „Most přes Kamenici“
u bývalé Jednoty a 5. Oslovení projektanta na projektovou dokumentaci „Přístavba 
Hasičárny“ z důvodu  možnosti získání nového hasičského auta

2. Kontrola minulých usnesení
Minulá usnesení byla splněna.

3. Přijetí daru obci
Starosta obce seznámil zastupitele s přijetím částky 50.000,- Kč od firmy AZ Demolice, s.r.o, 
jako sponzorský dar. Částka bude použita na rekonstrukci márnice na josefodolském hřbitově 
na jaře 2022, která je v žalostném stavu. 

4. Oslovení projektanta na projektovou dokumentaci „Most přes Kamenici“ u bývalé Jednoty

Starosta obce navrhl oslovit 3 projektanty na vyhotovení projektové dokumentace 
na rekonstrukci mostu (u bývalé prodejny Jednota), jedná se demolici stávajícího mostu a 
zhotovení nového (lávka pro pěší).  



5. Oslovení projektanta na projektovou dokumentaci „Přístavba Hasičárny“ z důvodu možnosti
    získání nového hasičského auta

Starosta obce navrhl oslovit 3 projektanty na vyhotovení projektové dokumentace 
na přístavbu hasičské zbrojnice z důvodu možnosti získání nového hasičského auta.  

6. Členství v Energetickém společenství „ENERKOM Tanvaldsko z.s.“ 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se členstvím v zakládaném spolku ENERKOM 
Tanvaldsko z.s.

7. Žádosti
Žádost o poskytnutí prostor v sálku v budově Muzea pro zřízení tanečního kroužku pro dívky 
ve věku 4-6 let. Zastupitelstvo projednalo bezplatné zapůjčení sálu v budově muzea
na taneční kroužek,

8. Informace + různé

a) Ing. Jiří Slanař, Ph.D. – informace o přijetí 3D tiskáren od MAS Rozvoj Tanvaldska   
    v rámci realizace projektu MAP Tanvaldsko pro Základní školu Josefův Důl.
b) Ing. Jiří Slanař, Ph.D. – informace o  úpravě na webových stránkách: změna Infa na Obec
    a změna podpoložek, následná  změna   Orientačního menu, Cookies lišta.
c) Olga Ferklová – upozornění na špatnou průjezdnost silnice u prodejen v obci, návrh na 
    umístění dopravní značky „zákaz stání“.   

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Olga Ferklová               Petr Švadlenka



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 10. 1. 2022

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

       S-P-Z

ZO schvaluje: 

1/2022 Program řádného zasedání. 9:0:0

2/2022 Rozšíření programu o body 4. Oslovení projektanta na projektovou dokumentaci

„Most přes Kamenici“ u bývalé Jednoty a 5. Oslovení projektanta na projektovou 

dokumentaci „Přístavba Hasičárny“ z důvodu  možnosti získání nového DA. 9:0:0

3/2022 Přijetí sponzorského daru ve výši 50.000,- Kč od firmy AZ Demolice, s.r.o. 9:0:0

4/2022 Oslovení 3 projektantů na vyhotovení projektové dokumentace na  rekonstrukci mostu 

(u bývalé prodejny Jednota), jedná se demolici stávajícího mostu a zhotovení nového 

(lávka pro pěší).  9:0:0

5/2022 Oslovení 3 projektantů na vyhotovení projektové dokumentace na přístavbu hasičské 

zbrojnice z důvodu možnosti získání nového hasičského auta.  9:0:0

6/2022 Členství v Energetickém společenství „ENERKOM Tanvaldsko z.s.  9:0:0

7/2022 Bezplatné zapůjčení sálu v budově muzea na taneční kroužek. 9:0:0

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 14. 2. 2022 od 18:00 hodin

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Olga Ferklová     Petr Švadlenka

Vyvěšeno: Sejmuto:


