
Program řádného zasedání ZO – 14. 3. 2022 v 18:00
zasedání proběhne v budově radnice

Přítomni:
Hosté:
Ověřovatelé: Jaromír Pondělík, Ing. Jaromír Poledňák
Omluveni: 

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika

- Zpětné přihlášení a odhlášení bývalých zaměstnanců z důvodu narovnání stavu u sociální 
a zdravotní pojišťovny.

- Žádost o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Josefův Důl za rok 2021.
- Koupě myčky nádobí pro Základní školu z uspořených prostředků.
- Pomoc Ukrajině

4. Pozemky
a) Koupě pozemků  ppč 2097/5  – 54 m2 a 2097/6 – 14m2 , oba v k.ú. Antonínov 

dle GP č. 373-110/2021.
b) Prodej pozemku ppč. 2096/16 – 383 m2 – v k.ú. Antonínov dle GP č. 373/110/2021
c) Prodej pozemku ppč. 1476/5 – 32 m2 v k.ú. Dolní Maxov
d) Záměr prodeje pozemku ppč. 2108/1 – cca 328 m2 v k.ú. Antonínově
e) Záměr prodeje části pozemku ppč. 295/16 – cca  200 m2 v k.ú. Josefův Důl
f) Záměr prodeje části pozemku ppč. 2289/39 – cca 32 m2 v k.ú. Anotnínov
g) Směna pozemků p.p.č. 2211/4 za p.p.č. 2579 o výměře 72 m2 v k.ú. Antonínov 

dle GP č- 308-71/2013 .
h) Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku k.ú. Josefův Důl:

 Bezúplatný převod části ppč. 360 o výměře 42 m2  ozn jako 360/2 dle GP č. 57948/2018 
v k.ú. Josefův Důl

 Zřízení služebnosti ve prospěch Libereckého kraje: k části ppč. 360, výměra 
věcného břemene 13,6 m2, k.ú. Josefův Důl, dle GP č. 579-47/2018 spočívajícího 
v právu vstupu oprávněného za účelem provádění údržby a oprav součástí dopravní
infrastruktury

5. Byty 
Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
Žádost o přidělení většího bytu zvláštního určení

6. Žádosti
Žádost o finanční příspěvek na podporu pro rozvoj motockylového jezdce Milana Engela.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. na úpravu 
lyžařských běžeckých stop.
Žádost Projizerky z.s. o příspěvek na činnost pro rok 2022

7. Informace 

- Příspěvek na akci obecní knihovny – Noc s Andersenem 2022 – akce proběhne 1. 4. 2022

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 11. 4. 2022 od 18:00 hodin
Vyvěšeno: 7. 3. 2022 Sejmuto:


