Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 3 /2008 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 23.4.2008
takto :

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. MUDr. Šárce Hertlové
p. Zde ku Drobnému
p. Miroslav Vydrové

Oznámení:

Odborná masérka požádala OÚ o zjišt ní zájmu
na provád ní ru ních masáží.
Ceník masáží:
celková masáž ( nohy, záda,šíje) po dobu 50 min - 400,- K
nohy ( ob strany) po dobu 30 min. - 200,- K
záda a šíje po dobu 20 min. – 200,- K
k tomu, jako bonus, masáž rukou.
Zájemci hlaste se v kancelá i OÚ v Josefov .
31.5.2008 od 18 00 hod. se koná tradi ní kácení
máje. Ob erstvení zajišt no. K tanci a poslechu
hraje skupina METEOR. Vstupné 20,-K .
1.6.2008 od 14 00 hod. se op t koná na návsi
d tský den. Prob hnou sout že o ceny a pro d ti
bude p ipravená skákací žirafa zdarma.

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
- prodej pozemku 206/1 k.ú. Luh nad Svatavou
- zápis kontrolního výboru
- zápis finan ního výboru
- záv re ný ú et obce za rok 2007
-smlouva o z ízení v cného b emene
- zám r prodeje p. . 32/3 k.ú. Luh
- žádost o bezúplatný p evod pozemk od PF p. .
258/2 a 323/5 k.ú. Luh nad Svatavou

- p ipojení se k „Petici o nesouhlasu
s návrhem novely zákona o odpadech .
185/2001 Sb.“ dle l. 18 Listiny základních
práv a svobod a zákona . 85/1990 Sb. O
právu peti ním.
- 30.4.08 – arod jnice - odsouhlasená ástka
10 000,- K
- prodloužení nájemní smlouvy na byt nad OÚ

- nákup za ízení na m ení rychlosti
- nákup seka ky za 6000,-K
zastupitelstvo obce pov uje: starostu Ladislava
ížka podepsáním podpisového archu k „Petici o
nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech
. 185/2001 Sb.“ dle l. 18 Listiny základních práv
a svobod a zákona . 85/1990 Sb. O právu
peti ním.
Bere na v domí: stanovení výb rové komise na
VO Radvanov

UPOZORN NÍ – VÝM NA OB ANSKÝCH PR KAZ
M stský ú ad Habartov, matrika, upozor uje, že ob anské pr kazy bez strojov itelných
údaj (nar žov lé karty), vydané do 31.12.2003, pozbývají platnosti nejpozd ji do
31.12.2008. Výjimkou jsou ob anské pr kazy vydané ob an m narozeným p ed 1.1.1936,
pokud není v t chto ob anských pr kazech doba ukon ení platnosti vyzna ena konkrétním
datem. Lidé mohou požádat o vydání nového ob anského pr kazu nejpozd ji do 30.11.2008.
K vým n ob anského pr kazu je zapot ebí mít u sebe stávající OP a 1 fotografii.
OZNÁMENÍ - PASY
Dále oznamuje, že od 1.3.2008 nabyla ú innosti novela . 106/2007 zákona 329/1999 o
cestovních dokladech, která umož uje op t zapisovat d ti mladší 10 let do cestovního
dokladu rodi e. Na základ zápisu mohou pak tyto d ti p ekra ovat státní hranice bez
vlastního cestovního dokladu s rodi em, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Správní
poplatek je 50 korun za každý zápis.
Jaroslava Jiranová, matriká ka

Obecní ú ad s politováním oznamuje, že do 31.3.2008 nejsou dosud vyrovnány
poplatky za pronájmy pozemk . Žádáme ob any o urychlené splacení jinak hrozí
výpov ze smlouvy za nedodržení smluvních ujednání.
Upozor ujeme, že termín splatnosti obecních poplatk pro rok 2008 ( poplatek za psa
a domovní odpad) se již blíží (do 30.6.2008 ).

Op t došlo k poškození obecního majetku. Byl zni en p íst ešek nad st echou
haly na návsi, škodu zp sobili 3 mladiství. Upozor ujeme, že škoda bude ádn
vyšet ena a rodi e musí škodu nahradit. Je rovn ž t eba vzít na v domí, že o
celý areál návsi a odpadního dvoru se stará pan Krob a proto r zné invektivy na
jeho osobu jsou nepat i né.
Pálení arod jnic
Ve st edu 30.4.2008 prob hlo na návsi v Josefov tradi ní pálení arod jnic.
Pot etí jsme m li možnost ochutnat zabija kové výrobky firmy Vránov. Zájem o
tyto produkty byl menší než v minulých letech. Sou ástí programu byl i rej
arod jnic všeho v ku. Po así nám celkem p álo, pršet za alo až p ed dvanáctou
hodinou, a p esto, že déš neustával, tak po druhé hodin ranní byla návšt vnost
ješt zna ná. Akci navštívilo 337 platících divák .
Náklady byly 6 673,- K , za vstupné se vybralo 6740,- K . Z této akce m la
obec zisk 567,-K .

M ení rychlosti v obci Josefov
N kolik let ešíme stížnosti na p ekra ování povolené rychlosti v obci Josefov.
Po dohod s Policií v Habartov jsou provád ny ast jší kontroly jak m ení
rychlosti i preventivní prohlídky p ímo v obci. Jako další vhodné opat ení bude
instalace pevného m ení rychlosti vozidel p ijížd jících ve sm ru od Krajkové.
V ervnu až v ervenci bude instalováno u budovy obecního ú adu za ízení,
sv telná tabule, která bude monitorovat vozidla p ijížd jící sm rem od
k ižovatky H ebeny. P i p ekro ení rychlosti 53 km/h se na tabuli krom
vyzna ené rychlosti objeví blikající žlutý nápis ZPOMAL. Nad tabulí bude
instalovaná snímací kamera. Dle zkušeností z celé eské republiky toto za ízení
má p íznivý vliv na dodržování rychlosti v obci.

