Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 3 /2007 Kv ten

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 16.4.
2007 takto :

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Bert Meinlové
p.Helen Garaisové
Oznámení:
Dne 26.5.2007 se koná tradi ní kácení
máje. Od rána se bude konat zabija ka
spojená
s prodejem zabija kových
dobrot. Budou rovn ž zorganizovány II.
Bleší trhy. K rozveselení a tanci zahraje
skupina ELLEN. Vstupné 20 K .
Dne 27.5.2007 od 14 00 hod. bude na návsi
v Josefov uspo ádán den d tí. T šíme se na
velkou ú ast.
Upozorn ní na zm nu pracovní doby
zam stnankyn našeho ú adu p. Uhlíkové,
která se musí podrobit zkouškám z odborné
zp sobilosti.
Zkoušky prob hnou v t chto termínech:
28.5. – 1.6.2007
11.6.- 15.6.2007
25.6.- 27.6.2007
V t chto dnech bude Obecní ú ad
uzav en.
Žádáme naše ob any, aby svoje záležitosti
vybavovali mimo uvedené termíny.

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
- zápis finan ního výboru
- záv re ný ú et obce
- zpracování dokument BOZP
- arod jnice a stav ní máje –
15 000,- k
- bleší trhy – 26.5.2007
Neschváleno: p ihláška do sout že Vesnice roku
žádost p. Brandnerové – p ístupová

cesta
žádost azylový d m

Bere na v domí: zve ejn ní investi ních akcí
provád ných obcí v r. 2007.
Zahájení sbírky na kapli ku sv.Josefa 22.4.2007
Projektová dokumentace ve ejného osv tlení
Radavnov
Odloženo: zápis kontrolního výboru
31.3.2007 vypršel termín uhrazení poplatk
za pronájem obecních pozemk , proto
žádáme neplati e o urychlené vyrovnání
poplatku, jinak bude nájemní smlouva
zrušena za hrubé porušení smluvních
podmínek.
Vzhledem k omezení pracovní doby na OÚ
v Josefov v m síci ervnu, upozor ujeme
plátce, že místní poplatky jsou splatné do
30.6.2007.

Informace o po ádání sbírky na vybudování kapli ky svatého Josefa ( v prostoru u cesty na fotbalové
h išt ). Rozpo et na tuto stavbu iní 259 tisíc K . Datum ukon ení stavby 30.11.2007. K vysv cení má
dojít 19.3.2008. Vzhledem k tomu, že nebyla ud lena na tuto akci dotace,rozhodlo zastupitelstvo obce
uspo ádat ve ejnou sbírku. Na po ádání sbírky má obec osv d ení Krajského ú adu Karlovarského
kraje íslo jednací 1649/LS/07. Sbírka byla zahájena 23.4.2007.
Do sbírky je možno p isp t 3 zp soby:
1. poukázáním ástky na ú et sbírky íslo ú tu 35-8877530207/0100 vedený u Komer ní banky
v Sokolov
2. p ímým vložením ástky do p enosné pokladni ky, která je umíst na na obecním ú ad
v Josefov a u pokladny všech obecních akcí
3. zakoupením sout žních poukázek v hodnot 50,- K , které budou slosovány 19.3.2008.
Výherce získá právo vlastnit klí od kapli ky a tím možnost výzdoby kapli ky.

Vyzýváme firmy a soukromé emeslníky, aby podali své nabídky a rozpo ty na
jednotlivé akce. Práce mohou být obcí propláceny na základ fakturace.
Podrobn jší informace v p ípad zájmu obdržíte na Obecním ú ad v Josefov .

1. úprava kancelá e OÚ Josefov. Termín nabídky do 15.6.2007 – realizace do
31.8.2007. Na tuto akci obec erpá dotaci, nutný závazek dodavatele spolup sobit
p i výkonu finan ní kontroly ve smyslu zákona . 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis ( jedná se o zednické, elektriká ské a instalatérské práce).
2. výstavba Kapli ky svatého Josefa v Josefov . Termín nabídky do 15.6.2007 –
kolaudace do 30.11.2007. Na tuto akci obec nemá dotaci, nutný závazek
dodavatele spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly ve smyslu zákona .
320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis ( jedná se o zednické a pokrýva ské práce).

Nabídky na jednotlivé akce je t eba dávat jako souhrn všech prací, nelze d lit
podle profese. Nabídky se p ijímají v uzav ené obálce s ozna ením akce.

Hodnocení akce: Stav ní máje, arod jnice
Akce prob hla tradi n 30.4.07 na naší návsi. Podle plánu m la být sou ástí i
zabija ka. Ta se pro neodkladné zaneprázdn ní ezníka odkládá na Kácení máje.
P esto jsme zaznamenali rekordní ú ast. Zú astnilo se 434 platících divák .
Náklady: 8 055,- K
P íjmy: vstupné
8 680,- K
nájemné
1 000,- K
Na této akci jsme vyd lali 1 625,- K

V letošním roce prob hne druhý ro ník sout že o nejv tší dýni. Sout ží se o
putovní pohár p stitele roku. Slavnostní vyhlášení vít ze bude 28.9.2007 na
Václavské zábav . Jako lo ského roku, je krom putovního poháru p ipravena
tisícovka pro vít ze.

30.6.2007 od 8 30 hod. na místním h išti se koná turnaj v malé kopané
o pohár starosty.

