
Program řádného zasedání ZO – 9. 11. 2022 v 18:00
zasedání proběhne v budově radnice

Přítomni:
Hosté:
Ověřovatelé: Jaromír Pondělík, Mgr. Karel Stuchlík
Omluveni:

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola minulých usnesení
3. Ekonomika

a) Inventarizace 2022 - příkaz starosty k provedení inventur
- plán inventarizačních prací

b) Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na ČOV – mateřská škola
c) Příspěvek na stravné pro ukrajinské děti v ZŠ a MŠ Josefův Důl
d) Založení spořícího a termínovaného účtu

4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psa
6. Výbory zastupitelstva – členové finančního a kontrolního výboru
7. Komise
8. Jmenování členů ZO do školské rady
9. Pozemky

a) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-4013482/VB/03 JN-Jos. Důl, 
Antonínov – svod, KNN, SS100
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na 
ppč,.1995 v k.ú. Dolní Maxov
c) Směna části ppč. 4/5 za část ppč. 1/4, obě v k.ú. Josefův Důl, součást směny je přístupová 
cesta přes ppč. 4/5 v k.ú. Josefův Důl
d) Projekt Přírodní park Dolní Maxov – schválení architektonickostavebního řešení
e) Záměr prodeje části ppč. 435/3 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 200 m2

f) Záměr prodeje části ppč. 56/20 v k.ú. Josefův Důl cca 75 m2

g) Záměr prodeje celé parcely, nebo části ppč. 1253/1 v k.ú. Dolní Maxov
h) Žádost o zřízení věcného břemene služebnosti – studna na ppč. 181/2 v k.ú. Josefův Důl
i) Žádost o pronájem části ppč. 1436/2 v k.ú. Dolní Maxov od Státního pozemkového úřadu 
(garáž Dolní Maxov)
j) Nájem části pozemku p.p.č.1436/2 v k.ú. Dolní Maxov

k) Záměr směny 1/2 p.p.č. 2346 pan J.M. v k.ú. Antonínov za p.p.č. 350/1 a 351, oba v k.ú. 
Josefův Důl
l) Pronájem části p.p.č.1436/2 v k.ú. Dolní Maxov od Státního pozemkového úřadu
o výměře cca 118 m2

10. Žádosti
a) Žádost o pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184
b) Žádost o příspěvek na provoz komunitního centra AURA



11. Smlouvy
a) Příkazní smlouva č. SML-Z-M-22-627 na zpracování žádosti o dotaci k projektu s pracovním
názvem: „Rekonstrukce mostku přes Kamenici v obci Josefův Důl“
b) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020431/VB/03 s ČEZ 
Distribuce, a.s.
c) Darovací smlouva č.j. OLP/4447/2022 pro Liberecký kraj

12. Informace
Poděkování Verhoefovi
Ukončení pracovního poměru uvolněného ředitele ZŠ a MŠ Josefův Důl pana Mgr. D. Mánka
Vypsání konkursního řízení na pozici ředitele Základní a Mateřské školy Josefův Důl


