Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 3 /2006 duben
Zpráva ze zasedání zastupitelstva – 29.3.2006 bylo
p ijato toto usnesení

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Jaroslav Veselé
p. Rudolfu ermákovi
p. Ladislavu ížkovi
p. Gizele Marinové
p.Richardu Neto nému

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 29.3 2006
takto : Zastupitelstvo obce Josefov
schvaluje:

Záv re ný ú et obce za rok 2005 podle zák. .
250/2000 Sb. a souhlasí s celoro ním hospoda ením
bez výhrad. Sou ástí záv re ného ú tu je zpráva o
výsledku p ezkoumání hospoda ení a rozbor
hospoda ení za rok 2005 a inventury za rok 2005,
zárove byla provedena následná kontrola dle
zákona . 320/2001 Sb. ( inventury a zpráva o
výsledku p ezkoumání hospoda ení je uložena
v ú etnictví 12/2005)

Oznámeni:
Dne 30.6.2006 kon í termín zaplacení
obecních poplatk . Upozor ujeme naše
plátce, že placení poplatk lze rozd lit
postupn na jednotlivé leny domácnosti, což
jist platbu usnadní.
Dne 31.3.2006 vypršel termín placení
poplatk za nájem obecních pozemk .
Ob ané, kte í dosud nezaplatili, a tak
urychlen u iní

-

Upozorn ní. Znovu upozor ujeme naše
ob any, že nelze sypat horký popel do
popelnic, nebo vzniká nebezpe í vznícení
drahých voz na odvoz popelu. Zam stnanci
firmy SOTES, proto provád jí kontrolu
teploty popelnic a popelnice se zvýšenou
teplotou neodvážejí.
24.4.2006 za nou m i ské práce pro
p ípravu projektové dokumentace OV a
kanalizace H ebeny. Žádáme ob any, aby
tyto práce na svých pozemcích umožnili.

tuto zakládací smlouvu.

rozpo et mikroregionu Svatavka
Zastupitelstvo schvaluje vstup obce prost ednictvím

mikroregionu Svatavka. do „MAS Sokolovsko o.p.s.“,
majetkový finan ní vklad ve výši 5 000,-K a zakládací
smlouvu s tím, že kone né složení správní rady, dozor í
rady a zakladatel

bude odsouhlaseno na 1. valné

hromad .
Zastupitelstvo pov uje starostu odsouhlasit zn ní
zakládací smlouvy na valné hromad o.p.s. a podepsat
- pronájem hasi árny v Luhu n/Sv. panu Pláteníkovi,
Cena 650,- K /rok.
- Zastupitelstvo obce vyhlašuje zám r prodeje ástí
parcely 93/4 v k.ú Radvanov
- sociální p ísp vek
- 30.4.06 pálení arod jnic + zabija ka –
odsouhlaseno 15 000,-K
- Prodloužení nájemní smlouvy p. Jurcsikové
- Ú ast na výstav 15 let programu obnovy venkova
Neschválilo: p ísp vek k narození dít te
Bere na v domí : po et len volební komise 5 + 1
zapisovatel

30.4.06 ( ned le) se koná mimo tradi ního pálení arod jnic, pravá vesnická zabija ka od 10 00
hod. K dostání budou zabija kové pochoutky ( jelita, jitrnice, tla enka atd.), též pivo bude na
epu. Za átek veselice bude v 18 00 hod. Cena vstupenky pro dosp lého je 20,- K . Ve 22 00 hod.
bude odpálen oh ostroj. O hudbu se postará p. arnožický.
Zveme k hojné ú asti.

Upozorn ní Krajské veterinární správy v souvislosti s nebezpe ím pta í ch ipky.
V p ípad nálezu uhynulých vodních voln žijících pták již od 1 kusu ( divoké kachny,
kormoráni, labut , volavky atd.) je toto t eba telefonicky nahlásit na Krajskou
veterinární správu (tel. . 353 449 026, 353 565 502). U uhynulých nevodních voln
žijících pták
( hrdli ky, holubi, sýkorky, kosi, vrány atd.) se hlášení provádí stejným zp sobem v
p ípad úhynu více než 5 kus . Veterinární inspektorát zajistí odb r vzork . V p ípad
úhynu domácí dr beže se provede nahlášení p ípadu p íslušnému inspektorátu - tel.
353 449 026, který rozhodne o dalším postupu.
Byl proveden úklid okolo silnic našeho katastru, vyzýváme naše ob any, aby dbali na udržení
dobrého stavu istoty obce.
P íprava voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu R .
Pro umíst ní p edvolebních plakát vy lenil starosta obce tyto plochy:
Josefov – plocha na autobusové zastávce a p ed obecním ú adem.
Radvanov – plocha na autobusové zastávce a na návsi na ú ední desce
H ebeny - plocha na autobusové zastávce a p ed špejcharem
Luh nad Svatavou – plocha p ed bývalou zastávkou pojízdné prodejny
P edvolební materiály, lze vylepovat pouze na t chto plochách. Na jiných místech nap .
sloupech el. vedení budou tyto plakáty pr b žn odstra ovány.
Zm na vlakového jízdního ádu.
Op t došlo ke zm n jízdního ádu vlak Kraslice – Sokolov a to od 26.2.2006
Pro usnadn ní orientace uvádíme odjezdy vlak z Luhu do Sokolova
04 33 jezdí denn
05 20 jezdí denn
06 15 jezdí denn
07 15 jezdí denn
08 15 jezdí denn
09 15 jezdí jen sobotu , ned li a svátek
10 15 jezdí denn
11 15 jezdí pouze v pracovní dny
12 15 jezdí denn
13 15 jezdí denn
14 15 pouze v sobotu, ned li a svátek
14 33 pouze v pracovní dny
16 15 jezdí denn
17 15 jezdí denn
18 15 jezdí denn
19 15 jezdí denn
20 15 jen v pracovní dny
21 15 jezdí denn
22 15 jezdí denn

Zájemci o išt ní komín se mohou p ihlásit na OÚ v Josefov ,který zajistí
kominíka.

