
Zápis z řádného zasedání ZO dne 14.2.2023, zahájeno v 18:00, ukončeno v 18:25 

 

Přítomni: 9 

Hosté:   dle prezenční listiny 

Ověřovatelé: MUDr. Stuchlík, Petr Harmanoš 
Omluveni:  
 
Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Kontrola minulých usnesení 

3. Pozemky 

Žádost o pronájem části ppč 388/3 v k.ú. Josefův Důl 

4. Smlouva o dílo č. 2022-134 – servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti 

lokálního výstražného systému – Preventivní protipovodňová opatření 

5. Žádosti 

a) Žádost o finanční podporu pro rozvoj motocyklového jezdce Milana Engela na rok 

2023 

b) Žádost o sponzorský dar – poskytnutí příspěvku v roce 2023 Projizerky z.s. 

6.  Informace 

 

 

Zápis: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty, požádal o schválení programu a zahájil 

zasedání.  

2. Kontrola minulých usnesení 

Minulá usnesení byla splněna, kromě podpisu smluv paní Januškovou. 

3. Pozemky 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem části ppč 388/3 v k.ú. Josefův Důl 

4. Smlouva o dílo č. 2022-134 – servisní smlouva na zajištění funkční 

způsobilosti lokálního výstražného systému – Preventivní protipovodňová 

opatření 

Zastupitelstvo obce projednalo servisní smlouvu o dílo č. 2022-134 na zajištění funkční  

způsobilosti lokálního výstražného systému – Preventivní protipovodňová opatření 

 

 

 



5. Žádosti 

a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost motocyklového jezdce Milana Engela              

o finanční podporu na rok 2023 

b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Projizerky z.s. o sponzorský dar – poskytnutí 

příspěvku v roce 2023 

6. Informace 

MUDr. Karel Stuchlík – pozval všechny na promítání filmu Jizerské hory – příběh 

jedinečné krajiny 

Ing. arch. Petra Veselá  

– vznesla dotaz na počet ukrajinských dětí v ZŠ a MŠ Josefův Důl 

Místostarostka informovala o současném počtu 37 dětí, počty se průběžně   

mění. 

- požádala o informace o pozemcích, o které bude obec žádat od Pozemkového    

fondu a od Úřadu pro zastupování státu. Starosta odpověděl, že bude požádáno 

o jeden pozemek od Úřadu pro zastupování státu a o několik dalších               

od Pozemkového fondu, které nám umožní bezúplatný převod dle zákona. 

 dotaz na zimní údržbu v době kalamity. Místostarostka informovala, 

že údržba probíhala v době kalamity od brzkých ranních do pozdních večerních hodin 

v rámci možností strojů i pracovníků. 

 

 

 

 

 ____________________________  ___________________________ 
  Olga Ferklová     Ing. Jiří Slanař, Ph.D.     
  místostarostka                starosta 
 
Ověřovatelé: 
 

 

 

 

 ____________________________  ___________________________ 
  Petr Harmanoš     MUDr. Karel Stuchlík 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 14.2.2023 
 

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

ZO schvaluje: 

10/2023 Program řádného zasedání         9:0:0 

11/2023.Záměr pronájmu části ppč 388/3 v k.ú. Josefův Důl     9:0:0 

12/2023 Smlouva o dílo č. 2022-134 – Servisní smlouva na zajištění funkční 
způsobilosti lokálního výstražného systému budovaného z projektu Operační 
program ŽP oblast podpory 1.4. – podpořit preventivní protipovodňová 
opatření s firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o. se sídlem Šimáčkova 674/137,  
Brno            9:0:0 

13/2023 Finanční příspěvek pro motocyklového jezdce Milana Engela 
 ve výši 30.000,00 Kč na činnost v roce 2023      9:0:0 

 

14/2023 Finanční příspěvek ve výši 7.000,00 Kč na činnost Projizerky s.r.o.  9:0:0 
  

 
 
 
 
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Olga Ferklová     Ing. Jiří Slanař, Ph.D.     
  místostarostka             starosta 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Petr Harmanoš       MUDr. Karel Stuchlík 
 

Příští zasedání ZO proběhne 14. 3. 2023 od 18:00 hodin 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:        Sejmuto: 


