
Zápis z řádného zasedání ZO dne 14. 3. 2022, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno   v 18:45 hod.  

Přítomni:   9
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Jaromír Pondělík, Ing. Jaromír Poledňák
Omluveni:    

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika

- Zpětné 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. Antonínov
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. 
       579-47/2018 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
i) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na ppč. 635/1 v k.ú. Josefův Důl

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 motocyklového 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

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Požádal o rozšíření programu 
v bodu 4) o písm. i) Smlouva o zřízení VB – služebnosti na p.p.č. 635/1 v k.ú. Josefův Důl.

2. Kontrola minulých usnesení
Minulá usnesení byla splněna.

3. Ekonomika
Zastupitelstvo obce projednalo:
- Informaci o zpětném odhlášení bývalých zaměstnanců z důvodu narovnání stavu u sociální 
   a zdravotní pojišťovny. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 
- Žádost o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Josefův Důl za rok 2021 ve výši 
  286.606,44 Kč (viz příloha č. 1).
- Koupi myčky nádobí pro Základní školu z uspořených prostředků.
- Pomoc Ukrajině – Starosta navrhl uvolnit 50.000,- Kč na pomoc rodinám, které přijdou 
  do naší, případně do okolních obcí z Ukrajiny. Podpora bude řešena prostřednictvím
  Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

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.

    Zastupitelstvo obce projednalo koupi pozemků, jedná se o skutečný stav místní komunikace.

b) Prodej pozemku ppč. 2096/16 – 383 m2 – v k.ú. Antonínov dle GP č. 373/110/2021

     Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2096/16 

     V k.ú. Antonínov o výměře 383 m2 za cenu 153.200,- Kč manželům 

     

c) Prodej pozemku ppč. 1476/5 – 32 m2 v k.ú. Dolní Maxov

    Zastupitelstvo obce projednalo na základě zveřejněného záměru prodej pozemku p.p..č.

  1476/5 v k.ú. Dolní Maxov o v měře 32 m2 v k.ú. Dolní Maxov panu 
  

d) Záměr prodeje pozemku ppč. 2108/1 – cca 328 m2 v k.ú. Antonínově

     Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi p.p.č. 2108/1 v k.ú. Antonínov.

e) Záměr prodeje části pozemku ppč. 295/16 – cca  200 m2 v k.ú. Josefův Důl

    Zastupitelstvo obce projednalo žádost o přehodnocení usnesení č. 142/2021 ohledně 

    prodeje části p.p.č. 295/16 v k.ú. Josefův Důl a nadále trvá na svém původním rozhodnutí. 

f) Záměr prodeje části pozemku ppč. 2289/39 – cca 32 m2 v k.ú. Antonínov

    Zastupitelstvo obce projednalo žádost na koupi části pozemku p.p.č.  2289/39 o výměře 

    cca 32 m2 v k.ú. Antonínov 



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 .
    Zastupitelstvo obce projednalo na základě záměru směnu pozemků p.p.č. 2211/4
    ve vlastnictví obce za p.p.č. 2579 dle GP č. 308-71/2013 ve vlastnictví pana 

Jedná se o pozemky o výměře 72 m2, 
    oba  v k.ú. Antonínov. Směnou dojde k narovnání vlastnictví místní komunikace. 

h)  Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku p.p.č. 360 v k.ú. Josefův Důl:
     Zastupitelstvo obce projednalo:
    - Bezúplatný převod do vlastnictví Libereckého kraje - části ppč. 360 o výměře 42 m2  (jedná
      se o část silnice) ozn. jako 360/2 dle GP č. 579-47/2018 v k.ú. Josefův Důl a 
    - 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 (odvodnění silnice)

i) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na ppč. 635/1 v k.ú. Josefův Důl
    Zastupitelstvo obce projednalo znění Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV – 12 
    – 4019733/001 mezi obcí Josefův Důl a firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ 24729035, 
   zastoupenou na základě plné moci Energetickou montážní společností Liberec, IČ    
    62743325.
    VB se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč. 
     

5. Byty 
- Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
  Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana  navrhlo v jednání pokračovat 
  po provedení sociálního šetření.
- Žádost o přidělení většího bytu zvláštního určení
  Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana a navrhlo žádost projednat 
  na příštích jednáních zastupitelstva obce. 
 

6. Žádosti
- Žádost o finanční příspěvek na podporu pro rozvoj motocyklového jezdce Milana Engela.
  Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Milana Engela ml. a navrhlo schválit částku  
  20.000,- Kč.
- Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. na úpravu 
  lyžařských běžeckých stop.
  Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a navrhlo schválit 
  částku 10.000,- 
- Žádost Projizerky z.s. o příspěvek na činnost pro rok 2022
  Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek na činnost pro rok 2022 a navrhlo schválit 
  částku 5.000,- Kč.  



7. Informace 

a) Příspěvek na akci obecní knihovny – Noc s Andersenem 2022 – akce proběhne 1. 4. 2022
    Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zapojení naší knihovny do akce Noc 
    s Andersenem 2022. Na akci obec přispěje 3.000,- Kč
b) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce 
– 24. 3. 2022 dojde k převzetí hasičského dopravního automobilu získaného z dotací, dále 
-  o nutnosti přístavby hasičské zbrojnice na dostatečné místo pro parkování vozidel SDH
- dle počasí dojde k opravám výtluků na místních komunikacích po zimním období
- probíhají přípravné práce na získání dotace na opravu mostu přes Jedlovou
c) Petr Švadlenka – informace o konání Josefské zábavy a účasti mladých hasičů na projektu 
   „Mladý záchranář“ v Ostravě.
d) MUDr. Karel Stuchlík – informace o probíhajících kulturních akcích v rámci jarních 
prázdnin
 
 

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Jaromír Pondělík    Ing. Jaromír Poledňák



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14. 3. 2022

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

       S-P-Z

ZO schvaluje: 
31/2022  Doplnění programu o bod 4 i) Smlouva o zřízení věcného břemene 

   Program řádného zasedání. 9:0:0

32/2022 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ZŠ a MŠ Jos. Důl ve výši  286.606,44 Kč 
              (viz příloha č. 1). 9:0:0

33/2022 Koupi myčky nádobí pro základní školu z uspořených prostředků. 9:0:0

34/2022 50.000,- Kč na pomoc rodinám z Ukrajiny, které přijdou do naší, případně 
  do okolních obcí. Podpora bude řešena prostřednictvím Magistrátu  města 
  Jablonec nad Nisou. 9:0:0

35/2022 Na základě záměru,  koupi pozemků č. 2097/5 o výměře 54 m2 a č. 2097/6 o výměře
  14 m2, oba v k.ú. Antonínov  dle GP č. 373-110/2021 od  manželů
 
   za 27.200,- Kč. 9:0:0

36/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2096/16 o výměře 383 m2 

za cenu 153.200,- Kč manželům
9:0:0

37/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej pozemku . ..č. 1476/5
  o výměře 32 m2 v k.ú. Dolní Maxov panu

9:0:0

ZO neschvaluje:
38/2022 Záměr prodeje části ppč. 2108/1 v k.ú. Antonínov 9:0:0
39/2022 Záměr prodeje části ppč. 295/16 v k.ú. Josefův Důl 9:0:0

ZO schvaluje: 
40/2022 Záměr prodeje části ppč. 2289/39 – cca 32 m2 v k.ú. Antonínov za 400,- Kč/m2 9:0:0
41/2022 Směnu pozemků p.p.č. 2211/4 ve vlastnictví obce za p.p.č. 2579 dle GP č. 

308-71/2013 ve vlastnictví pana
9:0:0

42/2022 Bezúplatný převod do vlastnictví Libereckého kraje se sídlem U Jezu 642/2a, 
  461 80 Liberec, IČO:70891508, DIČ: CZ70891508 - části ppč. 360 o výměře 42 m2 
  ozn. jako 360/2 dle GP č. 579-47/2018 v k.ú. Josefův Důl 9:0:0

43/2022 Zřízení služebnosti ve prospěch Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 
  461 80 Liberec, IČO:70891508, DIČ: CZ70891508: 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 9:0:0



44/2022 Zastupitelstvo obce projednalo znění Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV – 12 
  – 4019733/001 mezi obcí Josefův Důl a firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
  IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci Energetickou montážní společností
  Liberec, IČ 62743325. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 
  2.000,- Kč 9:0:0

45/2022 Příspěvek na podporu pro rozvoj motocyklového jezdce Milana Engela 
  ve výši 20.000,- Kč 9:0:0

46/2022 Poskytnutí dotace z rozpočtu obce – SKP KORNSPITZ Jablonec z.s 
  ve výši 10.000,-Kč 9:0:0

47/2022 Příspěvek na činnost Projizerky z.s. v roce 2022  ve výši 5.000,- Kč 9:0:0

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 11. 4. 2022 od 18:00 hodin

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Jaromír Pondělík  Ing. Jaromír Poledňák

Vyvěšeno: 24. 3. 2022 Sejmuto:


