Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 2 /2006 únor
Zpráva ze zasedání zastupitelstva – 15.2.2006 bylo
p ijato toto usnesení

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Dietlové Zden
Kulturní program akcí po ádaných OÚ
Josefov v r. 2006.
11.2.
Turnaj v LO E (karetní hra)
8.3
MDŽ
30.4.
Pálení arod jnic
27.5
Kácení máje
28.5
D tský den
15.7.
DO – RE – MI
12.8
Josefovské snadné prachy
3.9
Sportovní odpoledne pro d ti
23.9
Václavská zábava
7.10
Hartenbergské Strašení
5.11
Sázení strom
2.12
Mikulášská jízda
15.12. Posezení s D chodci
Upozorn ní na nebezpe ný odpad:
Upozor ujeme naše spoluob any, že
nebezpe ný odpad, tj. vy azené televize,
rádia a ostatní elektronický odpad se nesmí
ukládat do kontejneru na b žný komunální
odpad. Nebezpe né odpady se skladují ve
sb rném dvo e v Josefov naproti zvonici.
Svoz nebezpe ného odpadu se uskute ní
14.4.2006
Oznámení: internet v knihovn
je op t
v provozu a to v pond lí od 15 00 – 20 00 hod a
v pátek 17 00 – 20 00hod.
Pro zna ný zájem je t eba se p edem
objednat na tel. 352 672 325

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 15.2.
2006 takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
- Zápis finan ního výboru
- Inventarizaci
- Založení a vstup obce Josefov jako lena
mikroregionu Svatavka do místní ak ní
skupiny na Sokolovsku MAS
- žádosti o dotace – program obnovy
venkova
- zám r pronájmu hasi árny v Luhu n/Sv.
Cena 650.- K /rok
- soc. p ísp vek – 10 000,- K
- Kulturní program akcí na rok 2006
- 8.3.06 – MDŽ – odsouhlasena ástka
8 000,-K
- P ísp vek eskému svazu v ela základní
organizaci Sokolov – 1 500,-K
- P ihlášku do sout že Vesnice roku
Ukládá: J. ížkovi do další sch ze ZO
p edložit program sportovních akcí na rok
2006
Pozvánka
Dne 8.3.2006 od 17 00 hod. se koná
v naší obci již tradi ní MDŽ. Kulturní
pásmo p ipraví op t ZŠ Krajková. Naše
ženy se mohou t šit na bezplatné služby
kade nice a vizážistky. Firma AVON
zajistí prodej kvalitní kosmetiky. Pro
každou ú astnici je p ipravena malá
pozornost. Slavnostní posezení bude
zpest eno ú astí harmoniká e. Na
financování akce se bude podílet místní
organizace
KS M,
která
v nuje
p ísp vek 1 500,-K

Chcete si p ivyd lat až 50 000 K / m sí n ? P ij te 21.03.2006 do zaseda ky OÚ Josefov pro
informaci. Seznámí Vás p. Schill s NSR.

Letošní zima se vyzna uje vysokým množstvím sn hových srážek. Obec vynakládá zna né
prost edky na údržbu obecních cest. Jen za leden a únor tohoto roku inily náklady na
prohrnování obecních cest 26 786,-K , proto není na míst narušovat tuto innost
nevhodnými zásahy do práce traktorist , jako je vynucování si jiného nastavení radlice, nebo
p erušení rozhrnování na silnici probíhající vedle soukromých pozemk . Je t eba si
uv domit, že silnice je majetek obce a proto také obec je za její udržování odpov dná.
K požadavk m jednotlivých ob an lze p ihlédnou, ale nelze je vynucovat zejména hrubým
nadáváním, jak se v posledních dnech stalo. Obecní ú ad proto vyzývá naše ob any k v tší
mí e pochopení a solidarity se všemi obyvateli p i ešení t chto mimo ádných situací.
x

Místní obchod „Beruška“ oznamuje, že
zahajuje prodej ezaných kv tin.
Objednávky je t eba uplatnit 3 dny
p edem.

Evidence obyvatel

V roce 2005 se:
P ihlásilo k TP
15 lidí
Odhlásilo z TP
9 lidí
Narozeno
1 dít
Zem eli
2 ob ané
K 31.12.2005 je v naší obci trvale
hlášeno 324 obyvatel.

Odpady v roce 2005
Za rok 2005 se v naší obci sebralo celkem 2,61 t papíru,
2,36 t PET lahví a 0,89 t skla. V kontejnerech se
odvezlo: H ebeny – 4,93 t, Radvanov – 4,28 t, Luh 7,41
t a Josefov 15,55 t velkoobjemového odpadu. Odpadu
z popelnic se odvezlo cca 81,86 t.
Obec za likvidaci odpadu v roce 2005 zaplatila
195 715,50 K . Za likvidaci nebezpe ného odpadu
11 876,50K . Na poplatcích za DO bylo vybráno
169 217, - K . Obec doplácela za likvidaci odpadu
38 375,-K .
Poplatek nezaplatilo celkem v r. 2005 – 6 ob an
(1rodina z H eben, 1rodina z Josefova a 1 chata
z Luhu) celkem ástka 2 850,- K . Z minulých let dluží
za poplatek celkem 6 400,- K – jedná se stále o stejné
ob any. Tyto poplatky jsou soudn vymáhány.

Životní minimum.

Na ízení vlády . 664/2004 Sb.
Ú innost od 1.1.2005

Na ízení vlády . 505/2005 Sb.
Ú innost od 1.1.2006

Dít do 6 let
od 6 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 26 let
Ostatní ob ané

1720
1920
2270
2490
2360

1750
1950
2310
2530
2400

Domácnost
s 1 osobou
se 2 osobami
se 3 nebo 4 osobami
s 5 nebo více osobami

1940
2530
3140
3520

2020
2630
3260
3660

Zájemc m o kvalitní divadelní p edstavení oznamujeme, že chebské divadlo poskytuje
nejenom prodej p edplatného, ale též p edplatitel m zajiš uje dopravu autobusem, který
zastavuje i v naší obci. Zájemci o bližší informace nech se obrátí na kancelá divadla na
telefonní íslo 354 432 522 nebo 354 430 041( p. Randová).

