Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 1 /2008 únor

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Emílii Vajdové
p. Ladislavu Kindlovi
p. Ev Falberové
p. Marri Seatlerové
p. Zde ku Jínovi
Kulturní program akcí po ádaných OÚ
Josefov v r. 2008.
1.1.
Vítání nového roku
9.2.
Turnaj v LO E
8.3
MDŽ
30.4.
Pálení arod jnic
31.5
Kácení máje
1.6
D tský den
29.6.
Turnaj v malé kopané o pohár
starosty
19.8
Josefovské snadné prachy
19.8
Memoriál Josefa Pastiera
27.9
Václavská zábava
4.10.
od 18 hod. Hartenbergské strašení
16.11. od 14 hod. Sázení strom
30.11. Mikulášská jízda - vlaky
12.12. od 17 hod. Posezení s d chodci

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 28.1.2008
takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
prodloužení nájemní smlouvy na byt
prodej .p 32/4 a 32/5 k.ú. Luh nad Svatavou
100K /m2
zám r pronájmu p. .91 k.ú Radvanov
k zem d lské innosti
inventarizace
p ijmutí daru od Sok. uhelné
Lora 9.2.08 – 3000,- K na po ádání akce
ceny d eva 119,- K /objemový metr
poplatky za léka e pro seniory registrované u
p. MUDr Blechové od 1.2.08 proplácí obec
Informuje:
Neschvaluje:

zm na zam stnanc
žádost Ob anského sdružení
Aragonit
Bere na v domí: žádost o dotaci do 25.2.08
Ukládá :
oslovit firmu o ceny
dopravního zna ení
Obecní poplatky na rok 2008
Rádi oznamujeme, že výše poplatk je stejná
jako vloni. Poplatek za domovní odpad
( 500,-K a dít do 15 let 350,- K ) a
poplatek za psa (150,- K ) je stanoven
vyhláškou a nelze ho m nit. Poplatek je
splatný do 30.6.
Poplatek za pronájem obecních pozemk dle
smlouvy do 31.3.

Dle usnesení zastupitelstva obce bude poplatek za léka e pro seniory navšt vující MUDr.
Blechovou jak v ordinaci v Josefov tak i v Habartov hrazen z obecního rozpo tu. A to na základ
potvrzení o zaplacení poplatku u léka e bude proplacen v pokladn obecního ú adu.
V sobotu 8.3.08 se koná na obecním ú ad tradi ní oslava MDŽ. K p íjemnému posezení
zveme všechny naše ženy.
26.2.2008 od 12 00 hod. bude p ed obecním ú adem prodej zabija kových pochoutek
v sortimentu: klobásy, párky, prejty, jitrnice, jelita, tla enky, sulc, uzený b ek , krkovi ka a
špek, anglická slanina, to ený salám, škvarky a další zboží dle denní nabídky firmy A. Vychodil.

LORA

V sobotu 9.2.2008 prob hl v zaseda ce obecního ú adu další ro ník turnaje v karetní h e
LORA – jednotlivci. V letošním roce se zú astnilo 24 hrá . Na šest stol jsme nikdy
v p edchozích turnajích nehráli, ale p esto, že v zaseda ce moc místa nezbylo, nálada byla
výborná. Hrálo se 6 kol a jednotliví hrá i m li st ídavé výsledky. Ob erstvení bylo skv lé a to
rozhodn p isp lo k dobré nálad . Ta nám vydržela až do vyhlášení výsledk , které se konalo
po 16. hodin . Držitelem putovního poháru pro tento rok se stala paní Maršíková starší
z Krajkové. Druhý byl Rudolf Benda rovn ž z Krajkové. T etí místo obsadil josefovský
místostarosta Heinz Strunz. B hem hry nás navštívili reporté i z eského rozhlasu, kte í se
zajímali o pravidla a historii této hry.
Celkové náklady na tuto akci byly 6 360,50K . Ze startovného na krytí náklad bylo použito
2 700,- K . Skute né náklady akce byly 3 660,50 K .

Zm na statutu starosty
Od 1.1.08 je funkce starosty obce vykonávaná na plný pracovní úvazek. To
znamená, že tak jako v drtivé v tšin obcí našeho okresu, se i v Josefov funkce
starosty vykonává jako povolání. Tabulkový hrubý ro ní plat iní 344 400,- K ,
odvody zam stnavatele dalších 120 540,- K . Za tyto peníze se nehodlám
v novat jen kancelá i. V rámci svých starostovských povinností budu s využitím
obecního zam stnance a dalších dvou zam stnanc placených Ú adem práce,
provád t údržbu a rozši ování ve ejného osv tlení. Rovn ž budeme vykonávat
drobné stavební práce, které se doposud zajiš ovaly dodavatelsky. V letošním
roce bude provedena dostavba kapli ky, výsadba v obecním lese, instalace WC
na návsi, dostavba p íst ešku pro hudbu, oprava zvonice a pekla. V kone ném
d sledku bude mzdové navýšení rozpo tu
kompenzováno snížením
rozpo tových náklad na opravy a investice.
Informace
Na základ rozhodnutí Ministerstva financí došlo pro rok 2008 a další ke zm n dan
z nemovitostí a to zm nou výpo tových koeficient dle velkosti obce. V p ípad naší obce je
t eba po ítat se zvýšením dan .
Hlavní investi ní akcí pro rok 2008 bude rekonstrukce ve ejného osv tlení v Radvanov ,
obec na tuto akci bude žádat dotaci.
Do provozu byl uveden obecní rozhlas, žádáme proto naše ob any, aby hlášení rozhlasu
v novali pozornost.
Od 15.2. do 30.11.2008 obec
prost ednictvím Ú adu práce.

p ijme 2 pracovníky na ve ejn

prosp šné práce

Dne 19.3.2008 se bude konat slavnostní posv cení nov vybudované kapli ky svatého Josefa.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje sout ž o nejv tší dýni. Vít z sout že bude odm n n pohárem a
prémií 1000,- K . Vyhlášení výsledk sout že prob hne na Václavské zábav v zá í.

