Zpravodaj obecního úřadu Josefov
Číslo 1 /2014 duben

Výzva
Při úpravě obecních pozemků jsme úpravou zeleně získali 30 m
palivového dřeva. Jedná se o listnaté dřevo s převahou vrby.
Vyzýváme zájemce o palivové dřevo, aby kontaktovali obecní
úřad. Cena palivového dřeva je dle rozhodnutí Zastupitelstva
obce 600,- Kč za objemový metr. Doprava dřeva je zajištěna na
obecní náklady.
Investiční náklady podle obcí
Hřebeny: výměna svítidel, přípojka budovy nádraží, vývěska 70 501,- Kč
záloha na projekt budovy nádraží + výškopisy
186 340,- Kč
Josefov: vývěska, oplocení OÚ, bouda hřiště, rozšíření cesty u p.Kubelkové, štěrk 39 643,Kč
záloha na projekt dešťové kanalizace Josefov 83 203,-Kč
Luh nad Svatavou: osvětlení, kácení stromů, oskeruše, nákup pozemků, oprava zábradlí
lávky, osvětlení lávka, zaměřovací práce - legalizace cesty 660 457,- Kč
Radvanov: kácení stromů, úprava pozemků a pěší cesty, štěrk, rozšíření osvětlení, měřící
práce 47 861,- Kč
Do rozpočtu obce na rok 2014 bylo převedeno 1 913 345,67 Kč.
Výdaje 2013
Domovní odpad - popelnice + kontejnery
- nebezpečný odpad
Celkem

322 437,- Kč
5 797,- Kč
328 234,- Kč

Vybraná daň za odpad 285 543,- Kč
Rozdíl 42 691,- Kč
Za třídění odpadu jsme od EKO-KOMU dostali 70 635,- Kč
Díky zvýšení daně za odpad a penězům od EKO-KOMU byla obec poprvé v odpadovém hospodářství
bez ztráty (+ 27 944,- Kč).
Hlavní výdaje
Odměny členům zastupitelstva
Energie
Platy

413 518,- Kč
201 443,- Kč
915 803,- Kč

Hodnocení roku 2013
Daňové příjmy od státu
3 460 226,- Kč
Daň za odpad
285 543,- Kč
Poplatek ze psů
18 125,- Kč
Poplatek ze vstupného
32 580,- Kč
Správní poplatky
4 350,- Kč
Dotace na zaměstnance - Úřad práce 649 779,- Kč
Daňová výtěžnost – příjem od státu na jednoho obyvatele 10 549,- Kč

Příjmy dle jednotlivých obcí ke dni 31. 12. 2013
Hřebeny
- 70 obyvatel
Josefov
- 199 obyvatel
Luh nad Svatavou - 30 obyvatel
Radvanov
- 29 obyvatel

738 430,- Kč
2 099 251,- Kč
316 470,- Kč
305 921,- Kč

Pozitivně se projevilo nepopulární zvýšení daně za nemovitost a daně za odpad. Celkové
daňové příjmy za rok 2013 byly 3 800 824,- Kč
V roce 2013 jsme prodali tři stavební parcely, jednu v Josefově a dvě v Radvanově. Celkově
jsme za tyto parcely obdrželi 952 565,- Kč. Za úklid po těžbě dřeva na lesních pozemcích
jsme od Městyse Svatava obdrželi 21 337,- Kč.
Dotace od Karlovarského kraje 200 000,- Kč.
Celkové příjmy za rok 2013: 6 006 614,- Kč.
Oslava MDŽ – hodnocení
Letos MDŽ vyšlo na volný den sobotu. Ukázalo se, že sobota není příliš vhodný den na
konání této akce. Měli jsme problémy se zajištěním kulturního vystoupení našich žáků.
Nakonec na poslední chvíli jsme zajistili vystoupení hudební skupiny Krajkovské školy pod
vedením pana Ing. Faška. Ostatní už probíhalo podle běžného scénáře. Předali jsme na 60
karafiátů, byly koláčky i tradiční občerstvení. Harmonikář, který se stará o zvukovou kulisu
opět nezklamal. Finanční náklady na celou akci byly 19 063,- Kč.
Poslední roky jsme tuto akci financovali díky sponzorskému daru firmy Böhmplast
z Krajkové. Na letošní rok jsme tento sponzorský dar neobdrželi. Náklady na oslavu MDŽ
jsme hradili z prostředků, které jsme získali za úklid lesa ve vlastnictví Městyse Svatava.
Závěrem chci poděkovat zaměstnancům obce, kteří se podíleli na přípravě této akce a hudební
skupině působící ve škole Krajková pod vedením pana Ing. Faška.

Oznamujeme, že splatnost pronájmu pozemků je do 31. 3. 2014.
Termín uhrazení poplatků za odpad a psy je do 30. 6. 2014, tyto lze
rozložit na jednotlivé občany a na více termínů. Při nedodržení
konečného termínu bude uložena pokuta ve výši 100% z dlužné
částky.
Upozornění
Upozorňujeme naše občany, zejména ty co mají svoje pozemky na katastrálním
území Luh nad Svatavou, že již několik týdnů probíhá v rámci pozemkových
úprav k.ú Luh nad Svatavou přeměřování všech parcel. V současné době
probíhá měření v obci Josefov v horní polovině ( to znamená cesta podél požární
zbrojnice, Puchingerovi, klátírna, sad novorozenců směrem k vodojemu
Josefov). Tam, kde budou rozdíly mezi skutečností a digitálním zaměřením,
budou tyto hranice dále řešeny. Náprava bude projednávána s každým majitelem
pozemku. Na obecních pozemcích za hasičárnou rozdíl mezi skutečností a
měřením činí téměř deset metrů.
Hlavně Vás žádám, abyste s kolíky nebo patníky nikterak nemanipulovali, i
když si myslíte, že by měly být jinde.

