Zápis z řádného zasedání ZO dne 16. 5. 2022, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19:00 hod.
Přítomni: 9
Hosté:
dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Radka Kittelová, Olga Ferklová
Omluveni: Milan Klust
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Ekonomika
a) Výběr DA pro účely převozu dětí ZŠ Josefův Důl
b) Oprava schodiště a zábradlí u zdravotního střediska
c) Příjem sponzorského daru
4. Pozemky
a) Záměr prodeje p.p.č 1721/1 v k.. Karlov o výměře 1.141 m2
b) Prodej p.p.č. 1406/1 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 1.595 m2
c) Záměr prodeje p.p.č. 415/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře 3.014 m2
d) Záměr prodeje p.p.č. 2326 v k.ú. Antonínov o výměře 2.047 m2
e) Záměr prodeje p.p.č, 1230/2 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 940 m2
f) Záměr prodeje p.p.č.1188/1 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 967 m2
g) Záměr prodeje části p.p.č. 111/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 16 m2
5. Byty
a) Žádost o pronájem obecního bytu V.Č.
b) Žádost o pronájem obecního bytu M.Š.
c) Pronájem bytu zvláštního určení A.S.
d) Pronájem bytu zvláštního určení J.V.
6. Smlouvy
a) Smlouva s provozovatelem lyžařského vleku
7. Kronika 2021
8. Žádosti
a) Žádost o příspěvek Týmu Josefodol na Eurohry Doksy 2022
b) Žádost o příspěvek na činnosti lyžařského oddílu TJ Jiskra
c) Žádost o zřízení věcného břemene služebnosti (umožnění k přístupu k vodovodnímu zařízení
– studna a potrubí) ppč.181/2 v k.ú. Josefův Důl)
9. Informace

Zápis:
1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Požádal o rozšíření programu
v bodu 3) o písm.d) Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl společně se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrku za rok 2021 sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2021, jejíž přílohou je: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, a v
bodu 8 o písm. d) Žádost o příspěvek pro TJ Jiskra - fotbal

2. Kontrola minulých usnesení
Minulá usnesení byla splněna.

3. Ekonomika
a) Výběr DA pro účely převozu dětí ZŠ Josefův Důl
Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty, oslovit 3 prodejce automobilů (nový nebo
předváděcí) Ford Tranzit (9 míst). V červnovém zastupitelstvu bude odsouhlasena koupě
automobilu 4x4.
b) Oprava schodiště a zábradlí u zdravotního střediska
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na opravu schodiště u zdravotního střediska od firmy
Horáček do 90.000,- Kč. Jedná se o rozebrání schodiště, části chodníku, oprava prasklých
schodů – čepování a lepení, přizdívku pod schodištěm – izolační nátěr, nopovka, přizdění
ztraceného bednění a složení schodiště. Dále bude provedeno opískování schodů a podezdívky
domu panem Martinem Miksou a obec poptává firmu na výrobu zábradlí.
c) Příjem sponzorského daru
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku sponzorského daru ve výši 300.000,- Kč na nákup
automobilu pro ZŠ Josefův Důl od manžel
d) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl
společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrku za rok 2021
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021, jejíž přílohou je: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a
Příloha.
4. Pozemky
a) Záměr prodeje p.p.č 1721/1 v k.. Karlov o výměře 1.141 m2
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 1721/1 v k.ú. Karlov.
b) Prodej ppč. 1406/1 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 1.595 m2
Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej p.p.č. 1406/1 v k.ú.
Dolní Maxov o výměře 1.595 m2 za.400,- Kč/m2.
c) Záměr prodeje p.p.č. 415/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře 3.014 m2- odloženo
Zastupitelstvo obce odložilo projednání záměru prodeje p.p.č. 415/2 v k.ú. Josefův Důl
d) Záměr prodeje p.p.č. 2326 v k.ú. Antonínov o výměře 2.047 m2
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 2326 v k.ú. Antonínov
e) Záměr prodeje p.p.č, 1230/2 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 940 m2
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 1230/2 v k.ú. Dolní Maxov a jeho prodej
nedoporučilo.
f) Záměr prodeje p.p.č.1188/1 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 967 m2
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 1188/1 v k.ú. Dolní Maxov
o výměře 967 m2 a jeho prodej nedoporučilo.
g) Záměr prodeje části p.p.č. 111/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 16 m2
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 111/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře
cca 16 m2.

5. Byty
a) Žádost o pronájem obecního bytu od
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem obecního bytu – byt bude přidělen po
uvolnění nebo vybudování některého z obecních b tů.
b) Žádost o pronájem obecního bytu od
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem obecního bytu – byt bude přidělen po
uvolnění nebo vybudování některého z obecních b tů.
c) Žádost o pronájem bytu zvláštního určení od
– projednání bylo odloženo
d) Žádost o pronájem většího bytu zvláštního určení od
- projednání bylo odloženo
6. Smlouvy
a) Smlouva s provozovatelem lyžařského vleku
Zastupitelstvo obce projednalo výši pronájmu lyžařského vleku Bukovka na sezonu 2021/2022
s provozovatelem panem Voborníkem ve výši 365.957,- Kč.

7. Kronika
Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2021. Až na
drobné úpravy se zápisem souhlasí.

8. Žádosti
a) Žádost o příspěvek Týmu Josefodol na Eurohry Doksy 2022
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek Týmu Josefodol na Eurohry Doksy 2022.
Příspěvek bude využit na startovné a cestovné.
b) Žádost o příspěvek na činnosti lyžařského oddílu TJ Jiskra
Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Jiskra – lyž. oddílu o příspěvek na činnost.
c) Manželé
– žádost o zřízení věcného břemene služebnosti (umožnění přístupu k
vodovodnímu zařízení – studna a potrubí) p.p.č.181/2 v k.ú. Josefův Důl).
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení VB služebnosti na části p.p.č. 181/2 v k.ú.
Josefův Důl – studna k č. ev. 898 a vodovodní potrubí. Je potřeba vyhotovit GP.
d) Žádost o příspěvek pro TJ Jiskra – fotbal
Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Jiskra – fotbal o příspěvek na činnost.

9. Informace + různé:
a) Olga Ferklová – informace o umístění informačních vitrín na oba hřbitovy a k mateřské
škole
- ve 24. týdnu bude v Josefově Dole provedena oprava výtluků na silnici
III. třídy KSSLK Jablonec n.N.
b) Jaromír Pondělík – poděkování bratrům Nyčovým za úpravu (vykácení stromů)
v lyžařském areálu Lesana.

c) Petr Švadlenka – zdárně proběhly Čarodejnice 2022 informace o přípravě Dětského dne
d) Jiří Slanař – informace o opravě koupaliště
- pro obecní automobil bude na Dolním Maxově vybudována nová garáž
- demolice kasáren byla ukončena
- bude provedena revize projektu na výstavbu půdních bytů v budově muzea
- bude provedena oprava místních komunikací

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Ing. Jiří Slanař, Ph.D.
starosta

Ověřovatelé:

____________________________
Radka Kittelová

______________________________
Olga Ferklová

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 16. 5. 2022
S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel
S-P-Z
ZO schvaluje:
71/2022 Doplnění programu v bodu 3) o písm.d) Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Josefův Důl společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrku za
rok 2021 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021, jejíž přílohou je: Rozvaha, Výkaz zisku
a ztrát a Příloha, a v bodu 8 o písm. d) Žádost o příspěvek pro TJ Jiskra - fotbal
8:0:0
72/2022 Program řádného zasedání.
8:0:0

ZO ukládá:
73/2022 Panu starostovi oslovit 3 prodejce automobilů (nový nebo předváděcí) Ford Tranzit 4x4
(9 míst). Automobil bude zakoupen pro dopravu dětí do základní školy z okolních obcí. 8:0:0
Termín: 27.6.2022
ZO schvaluje:
74/2022 Opravu schodiště u zdravotního střediska.

8:0:0

75/2022 Přijetí sponzorského daru ve výši 300.000,- Kč od manželů
8:0:0
76/2022 Závěrečný účet příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Josefův Důl
společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.

8:0:0

77/2022 Účetní závěrku za rok 2021 Základní a Mateřské školy Josefův Důl sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2021 bez výhrad

8:0:0

78/2022 Záměr prodeje p.p.č. 1721/1 v k.ú. Karlov s podmínkou, že z pozemku bude
GP oddělena část pozemku na parkování u silnice za 1.000,- Kč/m2.

8:0:0

79/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1406/1 v k.ú. Dolní Maxov o v měře
1.595 m2 za 638.000 - Kč 400 - Kč/m2 manželům
a

8:0:0

80/2022 Záměr prodeje p.p.č. 2326 v k.ú. Antonínov o výměře 2.047 za 1.000,- Kč/m2.

8:0:0

ZO neschvaluje:
81/2022 Záměr prodeje p.p.č. 1230/2 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 940 m2.

8:0:0

82/2022 Záměr prodeje p.p.č. 1188/1 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 967 m2.

8:0:0

ZO schvaluje:

83/2022 Záměr prodeje části p.p.č. 111/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 16 m2
za 1.000,- Kč/m2.
84/2022 Pronájem obecního bytu

8:0:0
byt bude přidělen po uvolnění

nebo vybudování.
85/2022 Pronájem obecního bytu

8:0:0
byt bude přidělen po uvolnění

nebo vybudování.

8:0:0

86/2022 Výši pronájmu pozemků s provozovatelem lyžařského vleku Bukovka s panem
Voborníkem za zimní sezonu 2021/2022 ve výši 365.957,- Kč.
87/2022 Zápis do obecní kroniky za rok 2021.

8:0:0
8:0:0

88/2022 Finanční příspěvek Týmu Josefodol ve výši 10.000,- Kč na náklady spojené
s účastí na soutěži Eurohry Doksy 2022.

8:0:0

89/2022 Finanční příspěvek na činnost TJ Jiskra Josefův Důl – lyž. oddílu ve výši 15.000,- Kč. 8:0:0
90/2022 Zřízení věcného břemene služebnosti na část p.p.č. 181/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře
cca 150 m2. Jedná se o přístup ke studni a potrubí k objektu
8:0:0
91/2022 Finanční příspěvek na činnost TJ Jiskra Josefův Důl – fotbal. oddílu ve výši 15.000,- Kč.
8:0:0

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 27. 6. 2022 od 18:00 hodin

____________________________
MUDr. Karel Stuchlík
místostarosta

___________________________
Ing. Jiří Slanař, Ph.D.
starosta

Ověřovatelé:

____________________________
Radka Kittelová
Vyvěšeno:

25. 5. 2022

______________________________
Olga Ferklová
Sejmuto:

