Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 7 /2006 Prosinec

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
konaných
ve dnech 20.10.2006 -21.10.2006

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Vlast Mandersové
p. Marii T esohlavé
p. V e Masmanidisové
p. Margit Machalové
p. Marii Reifové
p. Veronice Markové

Výsledky voleb do Senátu
Parlamentu R konané
ve dnech 27.10.2006-28.10.2006
( druhé kolo)

Zapsaných voli ve volebním seznamu - 264
Odevzdaných ú edních obálek
- 56
Neplatných hlas
- 0
Voleb se zú astnilo 21% voli .

Výsledky jednotlivých kandidát :

2. PhDr. Pavel
áslava
–
Ob anská demokratická strana
25 hlas
5. PaedDr. Josef Novotný – eská
strana sociáln demokratická
31
hlas

Výsledky v procentech voli
Josefov
Luh
H ebeny
Radvanov

20%
9%
16%
56%

podle obcí

Zapsaných voli ve volebním seznamu - 263
Odevzdaných ú edních obálek
- 155
Neplatných hlas
- 6
Voleb se zú astnilo 58,94% voli .

Výsledky pro jednotlivé kandidáty:
Volební strana Komunistická strana ech a
Moravy
1. Tomáš Hrabák
62
2. Milena ížková
27
3. František Kubelka
25
4. Jaroslav ížek
33
5. Ladislav ížek
106
6. Jan Volný
4
Volební strana Sdružení Nezávislých
Kandidát
1. Heinz Strunz
66
2. Ji í Soukup
32
3. Radek Augustin
35
4. Irena Chuderáková 54
5. Miroslav Petrák
52
6. Miroslava Jurcsiková 66
Volební strana Sdružení Nezávislých
Kandidát 2, pro obec krásn jší
1. Jan Šetka
29
2. Martina Mason
22
3. Marie Augustinová
58
Výsledky v procentech voli
Josefov
62,35%
Luh
34,78%
H ebeny
50,94%
Radvanov 76,00%

podle obcí

Jelikož p. Jurcsiková a p. Augustinová se
svého mandátu vzdaly, leny zastupitelstva
se stali p. Jan Šetka a p. Radek Augustin.

Ráda bych oslovila voli e, kte í mi dali d v ru a hlasovali pro m p i volbách do zastupitelstva obce.
Zd raz uji, že jsem odstoupila ist z rodinných d vod . Po zvážení všech okolností jsem si
uv domila, že bych svou funkci v ZO nemohla vykonávat jako doposud. Je mi líto a zárove se
omlouvám, pokud se cítíte dot eni mojí rezignací, ale k tomuto kroku mne vedly okolnosti, které mi
nebyly známy p i sestavování kandidátní listiny, a o to více je mi líto, že pan starosta ížek uvádí
v tisku, že moje kandidování bylo jen zást rkou k získání hlas pro koalici.
Miroslava Jurcsiková

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce,m sta
konaného dne 30.10.2006

Obecní zastupitelstvo
I. bere na v domí
a) složení slibu leny zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona .
128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších zm n a dopl k t chto len :
Augustin, ížek, Hrabák, Strunz, Šetka.
II. ur uje
a) ov ovatelem zápisu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce,
pana/ní Hrabáka a Šetku
b) návrhová komise p. Augustin a Strunz:
III. odvolává
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona . 128/2000 Sb., o obcích,
ve zn ní pozd jších zm n a dopl k p edsedy a leny výbor a komisí zastupitelstva
IV. volí
a) v souladu s § 84 odst.2, písm.l) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní
pozd jších
zm n a dopl k
1) Starostou obce pana Ladislava ížka r. .510309/277
2) místostarostou obce pana Heinze Strunze r. .540327/0081
b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve
zn ní pozd jších zm n a dopl k p edsedy
p edsedou finan ního výboru pana Tomáše Hrabáka
p edsedou kontrolního výboru pana Jana Šetku
p edsedou národnostního výboru p. Heinze Strunze
p edsedou sportovní, kulturní komise p. Radka Augustina
p edsedou sociální komise p. Tomáše Hrabáka
p edsedou stavební komise p. Heinze Strunze
V. schvaluje
• jednací ád ZO
• ú ast zam stnance OÚ na jednání ZO
• odm ny ZO
VI. ukládá
p edsed m výbor a komisí do 13.11.06 jmenovat leny t chto orgán

Usnesení

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 13.11.2006
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 13.11. 2006 takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
- zápis kontrolního výboru
- zápis finan ního výboru
- nápl práce finan ního a kontrolního výboru
- leny výbor a komisí
- úpravu rozpo tu - p íjmy a výdaje 427 tis. K
- odm ny
- 2.12.06 Mikulášská jízda – 8000,-K
- kulturní program akcí na rok 2007
Neschvaluje: prodej pozemku 2/1 k.ú Radvanov
Odkládá : žádost o p id lení bytu - sle na Petráková

Pozvánky
V pond lí 11.12.06 od 17 00 hod. se koná v zaseda ce OÚ Josefov
zasedání zastupitelstva obce.
Zasedání ídí p. Heinz Strunz
V pátek 15.12.06 od 17 00 hod. se koná v zaseda ce OÚ Josefov

Setkání zastupitelstva obce se seniory
naší obce.
V pond lí 1.1.2007 od 14 00 hod. se koná v zaseda ce OÚ Josefov

Vítání nového roku.

Zastupitelstvo obce Josefov se t ší na velkou ú ast.

Kulturní program akcí po ádaných OÚ Josefov v r. 2007.

1.1.
10.2.
8.3
30.4.
26.5
27.5
30.6.
11.8
18.8
29.9
6.10
11.11
1.12
14.12.

Vítání nového roku
Turnaj v LO E (karetní hra)
MDŽ
Pálení arod jnic
Kácení máje
D tský den
Turnaj v malé kopané o pohár starosty
Josefovské snadné prachy
Memoriál Josefa Pastiera
Václavská zábava
Hartenbergské strašení
Sázení strom
Mikulášská jízda
Posezení s d chodci

Hartenbergské strašení
Dne 7.10.2006 prob hl na H ebenech v okolí hradu Hartenberg 7. ro ník Hartenbergského
strašení. Akce prob hla za p íznivého po así a tradi n velkého zájmu ve ejnosti. Poprvé
jsme p istoupili na vybírání startovného ve výši 20 K . Tato skute nost nikterak neovlivnila
množství startujících. Na startovném se vybralo 4 620,- K . Mikroregion Svatava nám poskytl
1 500,- K . Ob erstvení v etn pokladu pro d ti stálo 9 323,- K . Obec tato akce stála 3 203,K . Na startu bylo 231 d tí.
Mikulášská jízda
V sobotu 2.12.2006 prob hl dvanáctý ro ník Mikulášské jízdy s cílovou stanicí H ebeny –
Cikánský dv r. Tuto akci po ádá firma Viamont ve spolupráci s eskými dráhami. Obec je
jedním z po adatel , jelikož akce probíhá na našem katastru nelze jí uskute nit bez naší
ú asti. Obec má za úkol provozovat jedno ze t í pekel a zabezpe it organiza n cílový prostor
Cikánský dv r, kde je mikulášská nadílka a kulturní program. Jedná se o nejv tší akci roku.
Letošního dvanáctého ro níku se zú astnilo více jak 2 000 lidí. Na to, že je prosinec bylo
p ekrásné po así. Dle zájmu a ohlasu ve ejnosti byla jízda op t velmi úsp šnou akcí.
Z obecního rozpo tu na tuto akci bylo uvoln no 6 111,- K .

