Zpravodaj obecního úřadu Josefov
Číslo 2 /2011 duben

Blahopřejeme k významným
životním výročím:
p. Ladislavu Čížkovi

V součastné době se množí stížnosti
na práci Habartovské pošty. Jedná se o
pozdní doručování zásilek, oznámení
o
uložení
doručené
zásilky,
doručování důchodů v odpoledních
hodinách, také není výjimkou, že
páteční pošta se doručuje v sobotu.
Žádáme občany, aby své stížnosti na
práci Habartovské pošty řešili
telefonicky s vedením České pošty
v Plzni na tel. čísle 377211114.
Oznámení
Dne 30.4.2011 proběhne na hradě
Hartenberg a na návsi v Josefově tradiční
pálení čarodějnic. Jelikož tento den po
mnoha letech vychází na den pracovního
volna, to znamená na sobotu, bude se
trochu lišit od zavedeného zvyku. Hlavní
změna se týká zahájení akce. V letošním
roce bude začátek ve 1400hod. na hradě a
od 1500 hod. bohatší program na návsi.
Přesný program bude včas inzerován.
Upozornění
Žádáme občany, pokud uklízí - „ metou“
komunikace, aby nahromaděný posypový
materiál nesypali do kontejnerů na posyp.
Materiál je vlhký a v zimě by zamrzl.

Usnesení
Z 5. zasedání Zastupitelstva obce Josefov
konaného 23.3.2011
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 23.3.2011
takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schválilo :
-dohodu o změně zakládací smlouvy MAS
-zápis kontrolního výboru
-zápis finančního výboru
-cenovou nabídku – vývoz odpadu
-výběr zhotovitele VO Hřebeny – nádraží
-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
-vyhlášení záměru prodeje p.č. 373/2 k.ú Luh
nad Svatavou rozdělené na 2 části
-obecně závaznou vyhlášku č.6/2011 měnící
ustanovení OZV obce Josefov č.4/2011
-obecně závaznou vyhlášku č.7/2011 měnící
ustanovení OZV obce Josefov č.5/2011
-podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad
na projekt „Projekt Medard – výstavba
naučných stezek“ ve výši 36 000 000,- Kč
celkových nákladů
-zajištění spolufinancování mikroregionu Pod
Chlumem na projekt „Projekt Medard –
výstavba naučných stezek“ ve výši 5 400 000,Kč, tj. 15 % z celkových nákladů
-spolufinancování projektu „Projekt Medard –
výstavba naučných stezek“ s tím, že celkové
náklady na spolufinancování v min. výši
5 400 000,- Kč uhradí město Habartov
-zajištění předfinancování mikroregionu Pod
Chlumem na projekt „Projekt Medard –
výstavba naučných stezek“ ve výši 36 000 000,Kč, tj. 100 % z celkových nákladů, a to ze
zdrojů města Habartov
-odkoupení 1/3 p.č.27/1 . k.ú Radvanov ( ostatní
plocha – silnice) od p. Bílkové za cenu 10,Kč/m2
ZO neschválilo:
-žádost o příspěvek klub Radost
-pozemky Pospíšil ( výměna)
-nabídku na prodej pozemků p.Bílková

Oznámení
Oznamujeme občanům, že s platností od 1.7.2011 dojde ke změnám v odpadovém hospodářství. Cena pro
občana se na tento rok nemění. Dojde k rozšíření odvozu popelnic pro obce Radvanov a Luh nad Svatavou.
Každá nemovitost k trvalému bydlení bude mít pouze jednu popelnici. Chalupy a chaty nebudou popelnicí
vybaveny. Chalupáři a chataři za dosavadní poplatek 500,- Kč na nemovitost budou moci nadále využívat
velkoobjemové kontejnery. Pokud občan bude požadovat druhou popelnici, pak bez ohledu kolik lidí je
v domácnosti, bude si moci za úhradu nákladů za odvoz jedné popelnice uzavřít smlouvu s obcí na službu
a bude mu poskytnuta druhá popelnice. Tato popelnice bude odlišně označená. Smlouva se bude uzavírat
na jeden rok. Částka bude okolo 1500,- Kč. Přesná částka za tuto službu bude podle platných nákladů na
odvoz v daném roce.

Výzva
Obec Josefov začala ve spolupráci s Městským úřadem Sokolov co by pořizovatelem
připravovat podklady pro nový územní plán obce. Vyzýváme občany, kteří si do
současné
Podle doby nedali požadavky na změny využití svých parcel, aby tak učinili do
18.4.2011. V letošním roce budou zpracovány doplňující průzkumy a rozbory. Pro
toto první kolo prací je třeba, aby byl pořizovatel seznámen s případnými požadavky
od občanů. Vy kteří jste již v předchozích letech písemnou formou tak učinili, toto
oznámení se Vás netýká. Zpracování územního plánu bude trvat asi 2 roky, do té doby
je platný současný územní plán.
Oznamujeme zájemcům o veřejně prospěšné práce, že z největší pravděpodobností od května obec
může zaměstnat dalších 6 zaměstnanců. Smlouva by byla na dobu určitou a to do 30. listopadu
2011. Čistý měsíční výdělek činí 7 120,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na OU v Josefově.
Upozornění:
Upozorňujeme občany, že v rámci údržby komunikace k nádraží Hřebeny, dojde k rekonstrukci
mostu přes Dolinský potok naproti Šafaříkům. Rekonstrukce začne v pondělí 18.4.2011 a potrvá do
31.5.2011. Po celou dobu tento most bude pro jakékoliv vozidla neprůjezdný. Pro pěší bude přes
Dolinský potok vybudovaná lávka.

Cvičení na trampolínách
Hledáte aktivní odpočinek?
Přijďte si zacvičit na trampolínách, uvolnit tělo
a mysl.
Kde: ZŠ Krajková ( tělocvična)
Kdy: Pondělí a čtvrtek vždy 18 :30
Cvičení lze domluvit na tel.č. 604713815
Těší se na Vás Renata Škodová

