
Zápis z řádného zasedání ZO dne 27. 6. 2022, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno   v 18:45 hod.  

Přítomni:   8
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Petr Švadlenka, Jaromír Pondělík
Omluveni: Olga Ferklová

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika

a) Závěrečný účet Obce Josefův Důl za rok 2021

b) Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok 2021 jako součást závěrečného 
    účtu Obce Josefův Důl

c) Rozpočtové opatření 2/2022 

e) Revokace usnesení č. 73/2022 s ohledem na velmi dlouhé lhůty dodání automobilu zn. 
    FORD 4x4

f) Nabídka 3 prodejců dopravních automobilů 4x4 (min 8 míst) pro dopravu dětí do základní 
    školy z okolních obcí.

g) Výběr dopravního automobilu 4x4

h) Výběr nové ČOV pro objekt Antonínov č.p. 184

i) Výběr firmy na výměnu oken v budově zdravotního střediska

j) Navýšení členského příspěvku pro rok 2022 ve výši 323.364,- Kč Mikroregionu Tanvaldsko

4. Pozemky

a) Zřízení služebnosti k části p.p.č, 360v k.ú. Josefův Důl, výměra břemene činí 13,6 m2

    za cenu 100,- Kč/m2

b) Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - p.p.č. 1341/12 v k.ú. Dolní Maxov

    a p.p.č. 140/13 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou dle GP č. 591-208/2019
    ze dne 3.9.2019 mezi Obcí Josefův Důl a Státním pozemkovým úřadem Liberec

c) Prodej p.p.č. 2326 v k.ú. Antonínov o výměře 2.047 za 1.000,- Kč/m2

d) Žádost o směnu p.p.č. 419/15 za p.p.č. 434/3 a odkoupení zbytku p.p.č. 419/15 do výměry

    rozdílu směny, vše v k.ú. Josefův Důl

e) Koupě části ppč. 111/10 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 80 m2

f) Záměr prodeje části p.p.č. 1566/1 v k.ú. Dolní Maxov (pro oddělení studen a vodojemu)

5. Byty

a) Žádost o pronájem obecního bytu N.P.

b) Žádost o pronájem obecního bytu Z.M a T.N.



c) Žádost o pronájem obecního bytu D.D. a J.D.

d) Žádost o pronájem obecního bytu K.B.

e) Pronájem bytu zvláštního určení A.S.

f) Pronájem bytu zvláštního určení J.V.

g) Pronájem bytu zvláštního určení F.Ch.

6. Smlouvy

Smlouva o využití předurčené jednotky SDH Obce Josefův Důl na zásah v objektu č.p. 113
v k.ú. Dolní Maxov a poskytnutí náhrad za planý poplach

7. Žádosti

Žádost o sponzorský dar pro Tomáše Morávka na přípravu na světový a český pohár jak            
v cross-country, tak v maratonu.

Žádost o příspěvek pro volejbalový oddíl TJ Jiskra Josefův Důl

Žádost o příspěvek na dopravu do Parku Mirakulum Centru Aura

8. Informace

Žádost o podporu dětského šachového tábora v Josefově Dole

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Požádal o rozšíření programu 
v bodu 7) o dvě žádosti 
- Žádost o příspěvek pro volejbalový oddíl TJ Jiskra Josefův Důl

- Žádost o příspěvek na dopravu do Parku Mirakulum Centru Aura

2. Kontrola minulých usnesení

Minulá usnesení byla splněna.

3. Ekonomika

a) Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet Obce Josefův Důl za rok 2021

b) Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl 
za rok 2021 jako součást závěrečného účtu Obce Josefův Důl

c) Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 2/2022 

e) Zastupitelstvo obce projednalo revokaci usnesení č. 73/2022 s ohledem na velmi dlouhé 
lhůty dodání automobilu zn. FORD 4x4

f) Nabídka 3 prodejců dopravních automobilů 4x4 (min 8 míst) pro dopravu dětí do základní 
školy z okolních obcí – projednání bylo odloženo.

g) Výběr dopravního automobilu 4x4 – projednání bylo odloženo

h) Zastupitelstvo obce projednalo výběr ČOV pro objekt Antonínov č.p. 184. Do řízení se 



přihlásily firmy: 1. ABPLAST s.r.o., Pohodlí u Litomyšle s cenovou nabídkou 232.000,- Kč 
bez DPH, 2. Ekočov s.r.o., Praha 5 – Košíře s cenovou nabídkou 450.954,- Kč bez DPH a 3. 
BAZÉNPLAST, s.r.o., Praha 6 s cenovou nabídkou 264.270,- Kč bez DPH. Doporučilo vybrat 
firmu ABPLAST s.r.o.

i) Výběr firmy na výměnu oken v budově zdravotního střediska – projednání bylo odloženo

j) Zastupitelstvo obce projednalo navýšení členského příspěvku pro rok 2022 ve výši 
323.364,- Kč Mikroregionu Tanvaldsko

4. Pozemky

a) Zastupitelstvo obce projednalo Zřízení služebnosti k části p.p.č, 360 v k.ú. Josefův Důl, 
výměra břemene činí 13,6 m2 za cenu 100,- Kč/m2

b) Zastupitelstvo obce projednalo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - p.p.č. 
1341/12 v k.ú. Dolní Maxov a p.p.č. 140/13 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou dle GP č. 
591-208/2019  ze dne 3. 9. 2019 mezi Obcí Josefův Důl a Státním pozemkovým úřadem 
Liberec

c) Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej p.p.č. 2326 v k.ú. 
Antonínov o výměře 2.047 za 1.000,- Kč/m2 panu

d) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o směnu p.p.č. 419/15 za p.p.č. 434/3 
a odkoupení zbytku p.p.č. 419/15 do výměry rozdílu směny za cenu 1.000,- Kč/m2, 
vše v k.ú. Josefův Důl

e) Zastupitelstvo obce projednalo koupi části ppč. 111/10 v k.ú. Josefův Důl o výměře 
cca 80 m2 od paní a cenu 400 Kč/m2

f) Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 1566/1 v k.ú. Dolní Maxov (pro 
oddělení studen a vodojemu).

5. Byty

a) Žádost o pronájem obecního byt
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem obecního bytu – byt bude přidělen po 
uvolnění nebo vybudování některého z obecních bytů.

b) Žádost o pronájem obecního bytu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem obecního bytu – byt bude přidělen po 
uvolnění nebo vybudování některého z obecních bytů.

c) Žádost o pronájem obecního bytu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem obecního bytu – byt bude přidělen po 
uvolnění nebo vybudování některého z obecních bytů.

d) Žádost o pronájem obecního bytu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem obecního bytu – byt bude přidělen po 
uvolnění nebo vybudování některého z obecních bytů.

e) Pronájem bytu zvláštního určení
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem bytu zvláštního určení – byt bude přidělen

f) Pronájem bytu zvláštního určení  projednání bylo odloženo
g) Pronájem bytu zvláštního určení 



Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem bytu zvláštního určení – byt bude přidělen

6. Smlouvy

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o využití předurčené jednotky SDH Obce Josefův Důl
na zásah v objektu č.p. 113 v k.ú. Dolní Maxov a poskytnutí náhrad za planý poplach

7. Žádosti

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o sponzorský dar pro Tomáše Morávka na přípravu na 
světový a český pohár jak v cross-country, tak v maratonu.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek pro volejbalový oddíl TJ Jiskra Josefův Důl

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek na dopravu do Parku Mirakulum Centru 
Aura

8. Informace

a) Jiří Slanař - informace o podpoře dětského šachového tábora pořádaného v prostorách 
muzea v Josefově Dole

b) Karel Stuchlík - 9.7. 2022 - premiéra divadelní hry DS J. K. Tyl Josefův Důl

  - 16. 7. 2022 – závod automobilových a motocyklových veteránů O pohár starosty

   - informace o nepřítomnosti lékaře od 11. 7. do 5. 8. 

c) Jaromír Pondělík – 16. 7. - 17. 7. proběhnou běžecké závody v areálu Lesana

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
Petr Švadlenka   Jaromír Pondělík



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 27. 6. 2022

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel

       S-P-Z

ZO schvaluje: 

92/2022 Doplnění programu v bodu v bodu 7) o dvě žádosti

- Žádost o příspěvek pro volejbalový oddíl TJ Jiskra Josefův Důl

- Žádost o příspěvek na dopravu do Parku Mirakulum Centru Aura 8:0:0
93/2022 Program řádného zasedání. 8:0:0

94/2022 Závěrečný účet obce Josefův Důl za rok 2021 8:0:0

95/2022 Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok 2021 jako součást 
   závěrečného účtu obce Josefův Důl 8:0:0

96/2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022 8:0:0

97/2022 Revokaci usnesení č. 73/2022 z 16. 5. 2022. 8:0:0

98/2022 Výběr nové ČOV od firmy ABPLAST s.r.o., 570 01, Pohodlí u Litomyšle 
   za cenu 232.000,- Kč bez DPH, 280.720,- Kč s DPH 8:0:0

99/2022 Navýšení členského příspěvku pro rok 2022 ve výši 323.364,- Kč
   Mikroregionu Tanvaldsko. 8:0:0

100/2022 Zřízení služebnosti k části p.p.č, 360 v k.ú. Josefův Důl, výměra břemene činí 13,6 m2 
    za cenu 100,- Kč/m2 8:0:0

101/2022 Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků - p.p.č. 1341/12 v k.ú. Dolní Maxov a p.p.č. 
    140/13 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou dle GP č. 591-208/2019  ze dne 3. 9. 2019 
    mezi Obcí Josefův Důl a Státním pozemkovým úřadem Liberec 8:0:0

102/2022 Prodej p.p.č. 2326 v k.ú. Antonínov o výměře 2.047 za 1.000,- Kč/m2panu 
  8:0:0

103/2022 Směnu p.p.č. 419/15 za p.p.č. 434/3 a záměr prodeje části p.p.č. 419/15 do výměry rozdílu 
    směny za cenu 1.000,- Kč/m2, vše v k.ú. Josefův Důl 8:0:0

104/2022 Kou i části . .č. 111/10 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 80 m2 od   
  za cenu 400,- Kč/m2 8:0:0

105/2022 Záměr prodeje části p.p.č. 1566/1 v k.ú. Dolní Maxov (oddělení studen a vodojemu) 8:0:0

106/2022 Pronájem obecního bytu  byt bude přidělen po uvolnění

    nebo vybudování. 8:0:0

107/2022 Pronájem obecního bytu – byt bude 

     přidělen po uvolnění nebo vybudování. 8:0:0



108/2022 Pronájem obecního bytu  byt bude přidělen po uvolnění   
    nebo vybudování. 8:0:0

109/2022 Pronájem obecního bytu – byt bude přidělen po uvolnění 

     nebo vybudování. 8:0:0

110/2022 Pronájem bytu zvláštního určení panu 8:0:0

111/2022 Pronájem bytu zvláštního určení panu 8:0:0

112/2022 Smlouvu o využití předurčené jednotky SDH Obce Josefův Důl na zásah v objektu 

    č.p. 113 v k.ú. Dolní Maxov a poskytnutí náhrad za planý poplach 8:0:0

113/2022 Sponzorský daru Tomáši Morávkovi ve výši 15.000,- Kč na přípravu na světový a český 

    pohár v cross-country a v maratonu 8:0:0

114/2022 Finanční příspěvek na činnost TJ Jiskra Josefův Důl – volejbalový oddíl ve výši 15.000,- Kč.
7:0:1

115/2022 Proplacení faktury centru Aura na dopravu do Parku Mirakulum 8:0:0

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 29. 8. 2022 od 18:00 hodin

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
         Petr Švadlenka Jaromír Pondělík

Vyvěšeno: 4. 7. 2022 Sejmuto:


