Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 1 /2007 Leden

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Marii Augustinové
p.R žen Brandnerové

Dne 10.2.2007 od 9 00 hod. se po ádá
oblíbený turnaj v karetní h e LORA. Zájemci
nech se p edem ohlásí na OÚ v Josefov .
Startovné iní 150 ,- K .
Místní poplatky se vybírají ve stejné výši
jako v roce 2006, to je domovní odpad u
osob starších 15 let 500 K a mladších 15
let 350,- a poplatek za psa 150,- K .
Obnovena funkce internetu v knihovn a to
ve všech ú edních dnech. Ú ast t eba
dohodnout p edem s
p. Uhlíkovou.
Podmínkou ú asti je p ihláška do obecní
knihovny. U d tí t eba doložit písemný
souhlas rodi . Užívání internetu je zdarma.
Upozorn ní
pokud
máte
potíže
s doru ováním
poštovních
zásilek
obracejte se na Plze ské editelství pošt
íslo telefonu 377211121.
Výzva k vým n idi ských pr kaz vydaných
od 1.7.1964 do 31.12.1993.Tyto idi ské
pr kazy je t eba vym nit do 31.12.2007.
Vým na je bezplatná a provádí se v našem
p ípad na M stském ú ad v Sokolov .

Odpady v roce 2006
Za rok 2006 se v kontejnerech odvezlo:
H ebeny – 9,497 t, Radvanov – 11 405,5 t, Luh
22,96 t a Josefov 8,77 t velkoobjemového
odpadu. Odpadu z popelnic se odvezlo cca
81,86 t. Náklady na odvoz velkoobjemových
kontejner dle jednotlivých obcí: Josefov 11 728,50K , Luh - 41 492,- K , H ebeny 13 480,- K a Radvanov-11 405,50K .
Obec za likvidaci odpadu v roce 2006
zaplatila 217 376,50 K . Za likvidaci
nebezpe ného odpadu
2 808K . Na poplatcích za DO bylo vybráno
167 249,50, - K . Obec doplácela za likvidaci
odpadu 50 127,-K .
Poplatek nezaplatilo celkem v r. 2006 – 8
ob an
(1rodina z Radvanova, 1rodina
z Josefova a 1 ob an H eben) celkem ástka
4000,- K . Z minulých let dluží za poplatek
celkem 7 900,- K – jedná se stále o stejné
ob any. Tyto poplatky jsou soudn vymáhány.

Evidence obyvatel

V roce 2006 se:
P ihlásilo k TP
10 lidí
Odhlásilo z TP
10 lidí
Narozeno
2 d ti
Zem eli
1 ob an
K 31.12.2006 je v naší obci trvale
hlášeno 321 obyvatel.

Zimní údržba místních komunikací.
Obec uzav ela smlouvu na odstra ování sn hu s panem Šetkou. Tato služba obyvatel m obce je
nákladná, jen v prvním pololetí roku 2006 tyto náklady inily 33 950,- K , proto upozor ujeme naše
ob any, že se jedná o obecní cesty a není proto na míst narušovat išt ní nevhodnými zásahy do práce
obsluhy, jako je vynucování jiného nastavení radlice nebo rozhrnování na míst probíhajícím vedle
soukromých pozemk . K požadavk m jednotlivých ob an lze p ihlédnout p ímou dohodou s panem
Šetkou na tel. ísle 727 262 902. Pan Šetka jako len zastupitelstva má tuto službu na starosti.

Oznámení pro zájemce o internet o rychlosti:
• 512/512 KbPS
500,- K bez datového limitu
• 1024/1024 KbPS 800,-K bez datového limitu
• 2048/2048 KbPS 1500,-K bez datového limitu
Pro p ipojení je použita technologie WiFi. Je nutný nákup za ízení ( cca 2500,- K ), nebo
je možný pouze pronájem ( 200,- K /m síc). Je nutná p ímá viditelnost na n který
z našich p ístupových bod - prom ení kvality signálu provádíme zdarma.
P ístupové body na které musíte vid t, aby Vám bylo možno zapojit internet jsou:
1. bod na st eše manžel Glosových ( naproti obchodu)
2. bod na st eše Josefovské Hospody
Kdo máte zájem m žete zavolat na ísla 777 828 628 nebo 776 786 887.

Usnesení

Z 4. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 22.1.2007
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo na svém
zasedání konaném 22.1. 2007 takto :

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
-

-

-

-

rozpo et 2007
zápis finan ního výboru
pronájem pozemku p. D dek p. 269/3 k.ú Luh nad Svatavou 2 383 m2 – cena 1
K /m2/rok splatný vždy 31.3
p. Belková p. . 269/2 k.ú Luh nad Svatavou 2 384m2 – cena 1 K /m2/rok splatný vždy 31.3
inventarizace majetku
smlouva M stská knihovna Sokolov
kácení v obecním lese a návrh kupních cen d eva Pila Herkules + smlouva
žádost o p ísp vek sdružení Aragonit ve výši 1000,- K
ve ejnou sbírku na kapli ku
žádosti o dotace
10.2.07 LORA – 3000,- K
rozpo et mikroregion Svatavka
Obecn závazná vyhláška . 1/2007 o místním poplatku
delegování starosty na valnou hromadu spole nosti Sokolovská vodárenská s.r.o

Bere na v domí : žádost sl. Petrákové o p id lení bytu
zakoupení seka ky fotbalist m – odpov dná osoba p. R. Augustin

Na lednovém zasedání zastupitelstva obce Josefov byla dle rozpo tu 2007 schválena
obnova kapli ky na rozcestí u h išt . Tato kapli ka na po átku sedmdesátých let
minulého století podlehla tlaku tehdejší doby a byla zbo ena.Rovn ž zastupitelstvo
schválilo konání ve ejné sbírky na tuto kapli ku. Jelikož se kapli ka nachází v regionu
obce Josefov, bude vysv cena ve jménu svatého Josefa ( otce Krista). V kapli ce bude
umíst na replika svatého Josefa ve velikosti 1,5 m. V sou asné dob máme zpracovaný
projekt. Stavba bude v barokním stylu podobná kapli ce u Krajkové. Ve ejná sbírka
bude zahájena v pr b hu dubna 2007. Sbírky bude možno se zú astnit t emi zp soby :
1. p evodem na ú et sbírky
2. do kasi ky p i kulturních akcích
3. zakoupením íslovaných p íjmových blok v hodnot 1 ks 50.- K ( odpustky)
Celá stavba by podle projektu v etn svatého Josefa m la stát kolem tvrt milionu.
Odpustky budou slosovány a výherci bude p i sv cení kapli ky p edán symbolický klí ,
s možností se doživotn starat o výzdobu kapli ky. Rovn ž požádáme o dotaci Krajský
ú ad Karlovarského kraje.

