Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 1 /2013 duben

Pozvánky:
V pond lí 22.4.2013 od 17 00 hod. se koná
v zaseda ce OÚ Josefov zasedání zastupitelstva obce.
V úterý 30.4.2013 se koná na návsi stav ní máje a
pálení arod jnic.

Vážení spoluob ané
P ed n kolika lety, když jsem za al vykonávat funkci starosty na plný úvazek, jsem vám
ve zpravodaji slíbil, že ke své funkci starosty budu zajiš ovat údržbu osv tlení a pomocí
pracovník z ú adu práce i údržbu obecního majetku a drobné investi ní akce. Po
všechny roky se toto snažím plnit. Po zakoupení traktoru mi p ibyla i zimní údržba.
P esto se poslední dobou za ínají ší it mezi lidmi v obci a to i mezi zastupiteli názory, že
peníze, které na obci pobírám jsou neúm rné. V sou asné dob m j istý m sí ní plat
iní 21 358,- K , což je 256 296,- K za kalendá ní rok. Žádné jiné peníze z obecního
rozpo tu nepobírám a to ani žádné náhrady za benzín a používání soukromého vozidla.
Je t eba si uv domit, že t ch 256 296,- K za kalendá ní rok bych bral i tehdy, kdybych
jak se íká nevystr il nos z radnice. P íkladem uvedu n které akce lo ského roku, které
bez mého vedení a ú asti by zam stnanci rozhodn sami nezvládli a musela by být
objednána firma.
Název
nabídka
skute nost
úspora
Most Radvanov
180 000,- K
29 006,- K
150 994,- K
Údržba osv tlení
60 000,- K
8 390,- K
51 610,- K
Kanalizace Luh
80 000,- K
36 662,-K
43 338,-K
Hrnutí a posyp zima 2012-2013 doposud bylo najeto 134 h. Kdybychom m li platit
traktoristu a to jen 120 K /h.
Hrnutí a posyp
16 080,- K
16 080,-K
Osobn si myslím, že na m obec neprod lává. Do budoucna má tato obec , aby
prosperovala dv možnosti. Bu mít uvoln ného starostu na plný úvazek, který bude
d lat všechno a nebo starostu neuvoln ného a platit obecního zam stnance na plný
úvazek, který bude vykonávat všechny pot ebné práce. V žádném p ípad si Josefov
dlouhodob nem že dovolit mít uvoln ného starostu a zam stnance na plný pracovní
úvazek placeného z obecních prost edk .
Starosta obce

Domovní odpad
V lo ském roce byly náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu
ve výši 280 419,- K . Tato ástka je tvo ena z t chto položek - odvoz
popelnic
- velkoobjemové kontejnery
- t íd ný odpad
- nebezpe ný odpad
Na poplatcích za odpad bylo vybráno celkem 191 042,-K . Rozdíl ve
výši 89 377,- K uhradila obec. Máme stále velké množství odpadu ve
velkoobjemových kontejnerech. Z ásti je to i z toho d vodu, že se
kontejnery plní odpadem, který by m l skon it v nádobách na t íd ný
odpad. Za odvoz t íd ného odpadu, také platíme, ale p es firmu
EKOKOM se nám 22 320,- K vrátilo. Toto vratné je odvozeno od
množství t íd ného odpadu. Po letošním navýšení poplatku za DO by
rozdíl mezi p íjmem a výdajem m l být skoro na nule.

Jak a pro by m la vypadat naše adresa.
Po druhé sv tové válce, když vznikly národní výbory - jmenoval se MNV Luh
na Svatavou, p estože v pozd jší dob sídlil v téže budov , jako dnešní obecní
ú ad zde v Josefov . Národní výbor se musel nazývat Radvanov nebo Luh nad
Svatavou, protože spravoval katastrální území Radvanov a Luh nad Svatavou.
Po spojení s obcí Krajkovou bylo na tabuli na za átku obce uvedeno Krajková
Josefov. Po osamostatn ní v roce 1990 a vzniku obecních ú ad vznikla obec
s názvem Josefov, pon vadž jsme tento název brali jako samoz ejmost. P esto
mohla vzniknout obec s názvem Radvanov , Luh nad Svatavou nebo H ebeny.
Nikdo by tomu nebránil. Díky tomu, že jsme zvolili název obce Josefov, jsme
svým zp sobem mezi obcemi a m sty raritou, jelikož jsme obcí, která nemá
katastrální území téhož názvu. Katastrální území Josefov v republice existuje,
ale spravuje ho Josefov na Hodonínsku.
Jak by ob ané z Radvanova, H eben a Luhu nad Svatavou m li udávat svou
adresu:
P íklad : František K ižík
Josefov – Radvanov 21
357 09 Habartov

H ebenští, Radvanovští a ob ané z Luhu nad Svatavou by m li vždy jako místo
trvalého pobytu udávat Josefov a tak jako ve m st místo ulice udávat svojí
obec Radvanov, Luh i H ebeny. D vod je prostý - v okrese Sokolov máme 38
správních celk - obcí, m stys i m st. Celkový po et všech obcí a m st
v okrese Sokolov je mnohem vyšší. Pokud budeme na internetu hledat obec
Radvanov , Luh nebo H ebeny , tak je nenajdeme, pon vadž Radvanov , Luh
nebo H ebeny jsou sídelní ástí obce Josefov. Když si najdete obec Josefov na
Sokolovsku zjistíte, že tyto obce jsou sou ástí Josefova. Mají s tím problémy i
noviná i, když píší t eba o H ebenech a klidn napíší H ebeny, p estože by m li
napsat Josefov – H ebeny.
Pokud to bude íst n kdo bydlící v okrese Sokolov, tak mu to asi bude jasné, ale
když si to p e te t eba n kdo z Plze ska, tak si to s Josefovem jen t žko spojí.
Rok 2012
Da ové p íjmy :
Da závislá výd le ná innost
Da fyz. osob samostatn výd le n
Da právnických osob
DPH
Odvod z loterií
Da z nemovitostí

inných

555 140,-K
33 240,- K
590 420,- K
- 1 176 210,-K
8 430,-K
409 490,- K

Da celkem 2 772 930,- K .
Da ová výt žnost na obyvatele
8 585,- K
Da ová výt žnost podle obcí:
H ebeny
609 535,- K
Josefov
1 622 565,- K
Luh nad Svatavou
257 550,- K
Radvanov
283 305,- K
Z statek na ú tu k 31.12.2012 a p evod na rok 2013: 819 308,- K
Investi ní akce podle obcí
Radvanov : Vytý ení lesa
Vyzna ení trasírky
Sadba lesa
Most Radvanov
Cesta nad Závorkou
Celkem:

25 200,- K
7 000,- K
65 020,- K
29 006,- K
369 137,- K
495 363,- K

Luh nad Svatavou: Komunikace
145 390,- K
Deš ová kanalizace 36 662,- K
Celkem:
182 052,- K
Josefov:
Celkem:
H ebeny:

Instalace 1.sv telného bodu

2 500,-K
2 500,- K
0K

Další náklady:
Nákup vleku traktor
Územní plán
Mzdy a odm ny
Odvody sociální a zdravotní
Poplatky bance
P ísp vek na hasi e
Školné
Elektrika
Voda
Plyn OÚ
Údržba osv tlení
Tiskoviny
Pojistné smlouvy
Platy zam stnanci VPP
Odvody sociální a zdravotní VPP
Služby, údržby program , revize, právník
Drobný materiál
Nafta traktor
Doktorka

132 960,185 400,1 075 066,245 709,20 565,5 000,25 000,151 952,11 253,58 061,8 393,11 327,31 277,403 042,137 025,168 036,121 081,42 700,30 000,-

Rozpo et roku 2012 byl 4 674 717,-K .

Výzva

Okresní soud v Sokolov , jako každý soud prvého stupn , plní
své úkoly v oblasti rozhodovací
innosti v p evážné
ásti
prost ednictvím samosoudc
– tj. profesionálních soudc
jmenovaných Ministerstvem spravedlnosti R pro obvod okresu
Sokolov.
ást rozhodovací innosti vykonává dle § 36a) odst.1 písm. a) b)
o.s. . senát. Jedná se o v ci pracovní a v ci, u nichž to stanoví zákon.
Senát pak tvo í p edseda senátu ( soudce profesionál) a dva p ísedící (
neprofesionálové) z ad ob an navržených m stem i obcemi.
Soudc p ísedících má zdejší soud akutní nedostatek.
Zájemci o tuto funkci nech se p ihlásí do 22.4.2013 na
Obecním ú ad v Josefov . Výb r kandidát rozhoduje Okresní
soud v Sokolov .

