Zpravodaj obecního úřadu Josefov
Číslo 1 /2012 leden

Blahopřejeme k významným
životním výročím:
p. Růženě Brandnerové

Dne 18.2.2012 od 9 hod. se koná
soutěž jednotlivců v karetní hře
„LORA“ . Zájemci o soutěž, ať se
hlásí na OÚ v Josefově do 17.2.2012.
Startovné
činí
150,-Kč.
Počet
účastníků je omezen a proto je nutné
se přihlásit co nejdříve. Občerstvení a
ceny pro vítěze zajištěny.

Oznamujeme,
že
splatnost
pronájmu pozemků je do
31.3.2012.
Termín uhrazení poplatků za
odpad a psy je do 30.6.2012, tyto
lze rozložit na jednotlivé občany
a na více termínů. Při nedodržení
konečného termínu bude uložena
pokuta ve výši 100% z dlužné
částky. Poplatky jsou ve stejné
výši jako v roce 2011.
V letošní zimě se od 15.1. 2012 zatím
hrnulo 37,5 hodin. Přímé náklady za naftu
byly 4 362,- Kč. Za tyto samé hodiny
v případě smluvního vztahu bychom
zaplatili 38 500,- Kč

Prohrnování:
Postup trasy: začíná se cestou do Luhu.
Zpáteční cestou se hrnou vozovky u p.
Dudové, Raškové a p. Langové. Protahuje
se pravá strana hlavní cesty na Hřebeny
až k pivovaru, zpáteční cestou se bere
cesta k Cikáňáku, k Zumanům, statku a
špejcharu. Druhou stranou hlavní silnice
se vrací do Josefova. Následuje cesta ke
klátírně,dále k Mišurům a Zelinům,
prohrnují se obě cesty u rybníka.
Prohrnuje se cesta ke hřišti včetně otočky
pro popeláře a zpět na hlavní, dále
odbočka k Volákům, Adamcům, a
Pastierům. Následně se hrne cesta
k Pánkům až na náves v Radvanově.
Prohrne se cesta k Soukupům včetně
úklidu návsi. Přejede se most a pokračuje
se k novému domu u Hoblů, zde se točí a
vrací se zpět na náves. Projede se oběma
směry pěší cesta k autobusové zastávce u
Habartovské silnice. Do Josefova se vrací
po hlavní silnici. V případě potřeby se na
křižovatce u hlavní točíme a dělá se druhý
směr hlavní vozovky do Radvanova.
Následně se vrací do Hřeben, kde se hrne
cesta k hradu, lesní cesta podél Vlčka až k
poslednímu stavení na samotě. Zde se
traktor točí a vrací k pivovaru, kde se opět
točí a hrne se cesta až k peronu
Hřebenského nádraží. V případě potřeby
se zajíždí na poslední šanci. Traktor se
vrací do Josefova, kde se hrne náves a
závěrem cesta ke garáži, kde je traktor
zaparkován. Změna postupu vyhrazena.
Snažím se prohrnovat co se dá, pokud se
někdo na cestu výjezdem napojuje
z boku, musí si bariéru sněhu, která
vzniká hrnutím sněhu do strany bohužel
odházet,
s tím
nic
nenadělám.
Starosta

Finanční hodnocení roku 2011
V roce 2011 bylo obcí Josefov proinvestováno 3 732 078,- Kč. Daňová výtěžnost byla
2 915 931Kč při 352 trvale hlášených k 31.12.2011 to dělá 8 283,- na jednoho obyvatele.
Daňové příjmy podle obcí
Josefov 204 osob výtěžnost 1 689 732,- Kč
Hřebeny 76 osob výtěžnost 629 508.- Kč
Luh
36 osob výtěžnost 298 188,- Kč
Radvanov 36 osob výtěžnost 298 188,- Kč
Náklady podle obcí:
Josefov 97 000,- Kč ( nejdražší akcí byla výstavba garáže pro traktor 30 000,-Kč)
Hřebeny 619 000,-Kč ( nejdražší akcí bylo vybudování Veřejného osvětlení u nádraží
242 000,-Kč a zaplacení budovy Nádraží 260 000,-Kč)
Luh
31 000,- Kč ( nejdražší akcí bylo čištění mlýnského náhonu 10 000,-Kč)
Radvanov 29 000,- Kč ( největší částka byla za elektřinu VO)
Za prodej dřeva z obecního lesa, který proběhl na jaře a na podzim jsme utržili 394 201,- Kč.
Celá tato částka byla použita na nákup traktoru, následnou údržbu a nákup radlice na
prohrnování. Tyto náklady činily celkem 342 245,- Kč
Za odvoz odpadu jsme zaplatili 288 335,- Kč. Poplatek za odpad ve výši 500,- Kč a 350,- Kč
zaplatili až na jednoho všichni občané a bylo vybráno celkem 188 650,- Kč. Obec doplatila
rozdíl ve výši 93 275,- K. Letos prvně jsme obdrželi od EKOKOMU 6 410,- Kč za tříděný
odpad. Tato částka se odvíjí podle toho, kolik tun tříděného odpadu je odvezeno.
Obec doplácí 265,- Kč za každého obyvatele. Částka 500 Kč a 350,- Kč je nedostatečná,
abychom byli rentabilní musel by poplatek činit 765,- Kč a 615,- Kč. Navýšení této částky
nám zatím zákon neumožňuje.
Největším problémem v odpadovém hospodářství je plnění kontejnerů částí starých aut.
Každý auto rozebere, to co se dá prodat, prodá a to co je k ničemu, tak likvidaci zaplatí obec.
Jen za likvidaci pneumatik jsme v loňském roce zaplatili 20 590,- Kč.
Další největší nákladovou částkou pro obec jsou náklady na mzdy.
Sedmičlenné zastupitelstvo včetně starosty - 499 111,- Kč
Zaměstnanci
- 329 376,- Kč
Dohody
- 62 588,- Kč
Doktorka + právník
- 54 000,-Kč
- 265 467,- Kč
Odvody: sociální pojištění
zdravotní pojištění
- 107 576,- Kč
pojištění
- 4 527,- Kč
Celkem mzdové náklady na zaměstnance činily 1 322 645,- Kč
Za zmínku stojí částka ve výši 124 000,- Kč, kterou ročně zaplatíme za údržbu počítačových
programů, revize, certifikáty.
Rovněž zarážející je částka 20 000,- Kč, které zaplatíme za sbírky zákonů, které se
nepoužívají, protože jsou běžně dostupné na internetu, ale jsme přesto povinni je odebírat
v tištěné podobě.
Příspěvek občanů :
Rádi bychom poděkovali obci za zimní údržbu cest. Myslíme si, že nákupem traktoru a zatím
vzorným úklidem je do budoucích zim o sjízdnost postaráno.
Löwovi, Hřebeny

