
Zápis z mimořádného zasedání ZO dne 20. 9. 2022, zahájeno v     18:00 hod., ukončeno   v 18:45 hod.  
Přítomni:   8
Hosté: 
Ověřovatelé: Olga Ferklová, Petr Švadlenka
Omluveni: Ing. Jaromír Poledňák
Program:
1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola minulých usnesení

3. Ekonomika
Převod financí získaných za odvoz kovového šrotu na TJ Jiskra Josefův Důl ve výši 
45.000,- Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefův Důl 2023-2025 
RO č. 4/2022

4. Pozemky
a) Prodej části ppč 111/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 35 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2

b) Prodej části ppč. 2289/39 v k.ú. Antonínov o výměře cca 20m2  za cenu 400,- Kč/m2

c) Prodej ppč. 2289/44 v k.ú. Antonínov o výměře 52m2 za cenu 1.000,- Kč/m2
d) Prodej části ppč. 2108/1 v k.ú. Antonínov o výměře cca 170 m2 za cenu 1.000,- Kč/
m2

e) Prodej ppč,. 1122 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 382 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2

f) Oddělení části ppč 2289/39 v k.ú. Antonínov o výměře cca 130 m2 a převedení nově 
vzniklé parcely na místní komunikaci a zřízení věcného břemene pro č.p. 158, 159, 160, 
161 a 162, vše v k.ú. Antonínov
g) Zřízení věcného břemene na ppč. 2289/59 pro č.p. 159, 160 a 161, vše v k.ú. 
Antonínov
h) Žádost o zřízení věcného břemene na ppč. 1553/2 pro č.p. 239 (potrubí pod místní 
komunikací), vše v k.ú. Dolní Maxov
i) Žádost o zřízení věcného břemene na ppč. 1566/1 a 1958/1 pro č.p. 239 a 222 
(vodovodní potrubí), vše v k.ú. Dolní Maxov na č.p. 52 a č.p. 225 v k.ú. Dolní Maxov
j) Doplnění žádosti - Zřízení věcného břemene služebnosti na část p.p.č. 181/2 v k.ú. 
Josefův Důl o výměře cca 150 m2. Jedná se o odběr vody ze studny k objektu č.ev. 898   
v k.ú. Josefův Důl

5. Žádosti
Žádost o finanční příspěvek na celorepublikově konané Dny architektury – promítání 2 
filmů vztahujících se k architektuře a tématům procházek Jizerkami, životní prostředí a 
voda, akce proběhne v pátek 30.9.2022

6. Informace



Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Starosta obce přivítal zastupitele obce a zahájil zasedání. Požádal o rozšíření programu v bodu
3) o rozpočtové opatření č. 4/2022. Dále požádal o rozšíření v bodu  4) o bod i) žádost o zřízení
věcného břemene na ppč. 1566/1 a 1958/1 na č.p. 52 a č.p. 225 (vodovodní potrubí), vše v k.ú.
Dolní Maxov a j) doplnění  žádosti o věcné břemeno o odběr vody ze studny k objektu č.ev.
898 v k.ú. Josefův Důl a doplnil v bodu 5) žádost o finanční příspěvek.

2. Kontrola minulých usnesení

Minulá usnesení byla splněna.

3. Ekonomika

a) Zastupitelstvo obce projednalo převod financí získaných za odvoz kovového šrotu na TJ 
Jiskra Josefův Důl ve výši 45.000,- Kč.
b) Zastupitelstvo obce projednalo Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefův Důl 2023-2025 
c) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 4/2022.

4. Pozemky

a) Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej 111/50 oddělené z 
ppč 111/1 v k.ú. Josefův Důl dle GP č.638-70/2022 o výměře 32 m2 panu a 
cenu 32.000,- Kč.
b) Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej ppč. 2289/60
oddělené z ppč. 2289/39 v k.ú. Antonínov dle GP č. 374-40/2022 o výměře 19 m2  paní

a cenu 7.600,- Kč
c) Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej ppč. 2289/44 v k.ú. 
Antonínov o výměře 52m2 paní a cenu 52.000,- Kč.
d) Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej ppč. 2108/5 oddělené
z ppč. 2108/1 v k.ú. Antonínov dle GP č. 379-74/2022 o výměře cca 177 m2 manželům 

za cenu 177.000,-Kč
e) Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo obce projednalo prodej  ppč,. 1122 v k.ú. 
Dolní Maxov panu o výměře 382 m2 za cenu 382.000,-Kč.
f) Zastupitelstvo obce projednalo oddělení části ppč 2289/39 v k.ú. Antonínov o výměře cca 
130 m2 a převedení nově vzniklé parcely na místní komunikaci a zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy č.p. 158, 159, 160, 161 a 162, vše v k.ú. Antonínov
g) Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemene na ppč. 2289/59 chůze a jízdy          
k č.p. 159, 160 a 161, vše v k.ú. Antonínov
h) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení věcného břemene na ppč. 1553/2 pro č.p. 239
pro potrubí pod místní komunikací, vše v k.ú. Dolní Maxov
i) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení věcného břemene na ppč. 1566/1 a 1958/1 pro
č.p. 239, č.p. 222, č.p. 52 a č.p. 225 vše v k.ú. Dolní Maxov pro vodovodní potrubí.
j) Zastupitelstvo obce projednalo doplnění žádosti - Zřízení věcného břemene služebnosti na 
část p.p.č. 181/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 150 m2   pro odběr vody ze studny k objektu 
č.ev. 898 v k.ú. Josefův Důl



5. Žádosti
Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádost  o  finanční  příspěvek na celorepublikově konané Dny
architektury – promítání 2 filmů vztahujících se k architektuře a tématům procházek Jizerkami,
životní prostředí a voda, akce proběhne v pátek 30.9.2022

6. Informace
Starosta obce Jiří Slanař poděkoval zastupitelům za činnost ve volebním období 2018-2022.

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

místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
Olga Ferklová  Petr Švadlenka



Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 20. 9. 2022

S-Souhlas P-Proti Z-Zdržel            S-P-Z

ZO schvaluje:

143/2022 Doplnění programu programu v bodu 3) o rozpočtové opatření č. 4/2022. Dále požádal 

     o rozšíření v bodu  4) o bod o bod i) žádost o zřízení věcného břemene na ppč. 1566/1 

     a 1958/1 na č.p. 52 a č.p. 225 (vodovodní potrubí), vše v k.ú. Dolní Maxov a  j) doplnění  

     žádosti o věcné břemeno o odběr vody ze studny k objektu č.ev. 898 v k.ú. Josefův Důl 

     a doplnil v bodu 5) žádost o finanční příspěvek. 8:0:0

144/2022 Program řádného zasedání. 8:0:0

145/2022 Převod financí získaných za odvoz kovového šrotu na TJ Jiskra Josefův Důl

ve výši 45.000,- Kč. 8:0:0

146/2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefův Důl 2023-2025 8:0:0

147/2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022 8:0:0

148/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej 111/50 oddělené z ppč 111/1 v k.ú. Josefův Důl 

    dle GP č.638-70/2022 o výměře 32 m2 za cenu 32.000,- Kč  panu  

   8:0:0

149/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej ppč. 2289/60 oddělené z ppč. 2289/39 

   v k.ú. Antonínov dle GP č. 374-40/2022 o výměře 19 m2  za cenu 7.600,- Kč 

   paní 8:0:0

150/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej ppč. 2289/44 v k.ú. Antonínov o výměře 

    52m2 za cenu 52.000,- Kč paní

  8:0:0

151/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej ppč. 2108/5 oddělené z ppč. 2108/1 

   v k.ú. Antonínov dle GP č. 379-74/2022 o výměře cca 177 m2 za cenu 177.000,-Kč 

   manželům

   oba bytem 8:0:0

152/2022 Na základě zveřejněného záměru prodej  ppč,. 1122 v k.ú. Dolní Maxov 

    o výměře 382 m2 za cenu 382.000,-Kč panu 

    bytem: 8:0:0

153/2022 Oddělení části ppč 2289/39 v k.ú. Antonínov o výměře cca 130 m2 a převedení 

    nově vzniklé parcely na místní komunikaci 8:0:0

154/2022 Zřízení věcného břemene na ppč 2289/39 chůze a jízdy pro č.p. 158, 159, 

    160, 161 a 162, vše v k.ú. Antonínov 8:0:0



155/2022 Zřízení věcného břemene na ppč. 2289/59 chůze a jízdy pro č.p. 159, 160 a 161, 

     vše v k.ú. Antonínov 8:0:0

156/2022 Zřízení věcného břemene na ppč. 1553/2 pro č.p. 239 pro potrubí pod místní komunikací, 

     vše v k.ú. Dolní Maxov 8:0:0

157/2022 Zřízení věcného břemene na ppč. 1566/1 a 1958/1 pro č.p. 239, č.p. 222, č.p. 52 a č.p. 225 

     vše v k.ú. Dolní Maxov pro vodovodní potrubí. 8:0:0

158/2022 Zřízení věcného břemene služebnosti na část p.p.č. 181/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře 
    cca 150 m2   pro odběr vody ze studny k objektu č.ev. 898 v k.ú. Josefův Důl 8:0:0

159/2022 Finanční příspěvek na celorepublikově konané Dny architektury ve výši 10.000,- Kč 

  5:2:1

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

   místostarosta starosta

Ověřovatelé:

  ____________________________ ______________________________
          Olga Ferklová  Petr Švadlenka

Vyvěšeno: 21. 9. 2022 Sejmuto:


