Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 1 /2006 leden 2006

Milí
tená i!
Do šestého ro níku našeho zpravodaje
vstupujeme s rozhodnutím zlepšit naší innost v souladu s úkoly,
které nás o ekávají. V tomto roce nás ekají troje volby -do
Parlamentu R, do ásti Senátu a hlavn volby obecní. Do tohoto
rušného
politického života se hodláme ádn zapojit. Nechceme opisovat
z místních a celostátních tiskovin. Budeme se snažit, aby naše informace byly vždy
zam eny na naše Josefovské problémy. Doufáme, že ješt lépe než v minulosti vyhovíme
Vašim p áním a pot ebám. P ejeme Vám v nastupujícím roce 2006 mnoho radosti a
úsp ch ve Vašem život .
Vaše redakce zpravodaje
Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
p.Pavlovi Mazanovi
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
p. Zby kovi Ksandrovi
rozhodlo na svém zasedání konaném 21.12.
2005 takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
Informace:
- výplata za prosinec – v prosinci
1. úprava cen pozemk
- v souladu
- Zápis kontrolního výboru
s probíhajícími zm nami cen realit
- Úprava rozpo tu 3/2005
- Rozpo et 2006
v kraji dochází k t mto úpravám.
- Rozpo et knihovna – ve stejné výši
- pronájem 1m2 pozemku za
Vy azení majetku - ú et 022 20 rok bude init 1 K
50 185,70K , Ú et 02110 - 6.318,- K ,
- Cena pozemku pro ob any
ú et 028 10 - 5 384,-K a Ú et 315 30 obce Josefov ( Josefov,
269,- K
- Prodej pozemku 2/1 k.ú Radvanov –
H ebeny Luh a Radvanov)
2
Strunz
iní 50 K za 1m
Prodej
pozemku 208/1 k.ú. Luh –
- Pro cizí zájemce 100 K za
Vernerovi
2
1m
- Nové ceny pozemk od 1.1.2006 - ¨
Cena
pozemk
pro
pronájmy – 1K /m2 a rok
prodej – 50 K /m2 – trvale hlášeným
podnikání bude ur ena
ob an m obce Josefov
dohodou.
2
2.

V knihovn obecního ú adu je již
instalován internet, 9.1.2006 bude
zahájen jeho provoz. Návšt vní hodiny
pond lí 15 – 20 00 hod.
v pátek 17 – 20 00 hod Dobu návšt vy
je t eba dohodnout p edem telefonicky
na ísle 352 672 325.

-

100 K / m – ostatním žadatel m
Pro ú ely podnikání cena dohodou
Darovací smlouva – firma Böhm
Smlouva Knihovna Sokolov
Dodatek .4 ke smlouv o nájmu VSMOS
Na jednání valné hromady Sokolovská
vodárenská s.r.o svolané na 27.1.2006

3. Byl zahájen výb r obecních poplatk
na rok 2006. Poplatky z stávají ve
stejné výši jako v roce 2005.

deleguje starostu obce a
ukládá mu, aby za obec jako spole níka na této
valné hromad kladn rozhodl o:
výši vodného a sto ného od 1.1.2006
výši nájemného provozní spole nosti pro rok
2006
plánu investic na rok 2006

4. Místní obchod Beruška bude znovu
otev en ve st edu 1.2.2006.

-

Neschválilo: Žádost o odprodej Ksandr
Žádost o sponzorský dar
agentura osobní asistence

Odsouhlasený rozpo et obce na rok 2006 je vyv šen v obecní výv sce.
V roce 2007 je plánovaná komplexní rekonstrukce vzdušného elektrického vedení 04 kW
v etn rekonstrukce ve ejného osv tlení v celé osad Radvanov.
Nový jízdní ád vlakového spojení Luh – Sokolov
Oproti minulosti, kdy v tšina spoj jezdila denn v novém jízdním ádu, ada spoj
nejezdí ve svátek a v dob prázdnin a naopak ada spoj jezdí pouze v sobotu, ned li a
ve svátek. Pro lepší orientaci má sloužit tento seznam.
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jede každý den
jede každý den
jede každý den
jede každý den
jede jen v pracovní dny a nejede 3.2, 13 -17 2, 13-14.4, 3.7 –
1.9. ,26.10, 27.10
jede jen v sobotu, ned li a svátek a 3.2, 13 -17 2, 13-14.4,
3.7 – 1.9. ,26.10, 27.10
jede každý den
jede jen v pracovní dny a nejede 3.2, 13 -17 2, 13-14.4, 3.7 –
1.9. ,26.10, 27.10
jede každý den
jede každý den
jede jen v sobotu v ned li a svátek 3.2, 13 -17 2, 13-14.4,
3.7 – 1.9. ,26.10, 27.10
jede v pracovní dny a nejede 3.2, 13 -17 2, 13-14.4,
3.7 –
1.9. ,26.10, 27.10
jede každý den
jede každý den
jede v pracovní dny v ned li a 17.4., 1.5., 8.5., a nejede
3.2.,12 – 17.2., 13 – 16.4., 30.4, 7.5, 2.7 – 1.9, 26.10, 27.10
jede každý den
jede každý den
jede pond lí až pátek. nejede 14 -17.4, 1.5,.26.5.,5.6,
3.10,31.10.,22.11
jede každý den
jede každý den

Setkání se seniory
V pátek, 16.12.05 od 17 00 hod prob hlo tradi ní p edváno ní setkání senior
s p edstaviteli obce Josefov. V úvodu jsme m li možnost shlédnout kulturní vystoupení žák
naší školy z Krajkové pod vedením u itelky p. Škodové. D ti p edaly p ítomným
blahop ání ko a dárek, který samy vyrobily. Starosta provedl krátké zhodnocení minulého
roku a seznámil nás s hlavními investi ními akcemi letošního roku, následovala volná
zábava. Po sedmé hodin ve erní se dostavili dva harmoniká i z blízkého Habartova a zábava
nabrala jiný sm r.
P esto, že mezi p ítomnými jsme postrádali n které známé tvá e, na setkání bylo t icet
našich senior . Dom jsme se rozešli p ed p lnocí. Sponzorem tohoto p edváno ního setkání
byl Okresní výbor KS M Sokolov.
Celkové náklady 7 754,50K . Z obecní pokladny 2 737,50K , KS M 2 000 K , sponzor
- zbytek.
Vítání nového roku
1.1.2006 v 11 00 hod. se na obecním ú ad sešla skupinka našich spoluob an , aby
p ipravili ob erstvení na odpolední akci. Ve trnáct hodin se zaseda ka zaplnila první
skupinou lidí. Starosta uvítal p ítomné a p ednesl slavnostní p ípitek s blahop áním k Novému
roku. Poté za ala volná zábava, až do setm ní p icházeli další spoluob ané, kte í se by jen na
chvíli zastavili, aby si poblahop áli a dál pokra ovali v novoro ní procházce. Po šestnácté
hodin p. Franzová p inesla harmoniku a zábava nabrala na obrátkách. Po dvacáté hodin
za alo docházet pití a tak se šlo dom . Toto odpoledne navštívilo naši zaseda ku nejmén 70
našich spoluob an . Na tuto akci byly použity p ebytky z p edchozí akce. Náklady z obecní
pokladny byly 1 631,- K .
Starosta d kuje všem za ú ast a zejména p ípravnému týmu této akce.
V pátek 6.1.2006 prob hlo v Kraslicích další kolo jednání o založení nového seskupení
obcí. Toto seskupení je podmínkou pro získání dotací z Evropské unie v programu podpory
venkova. Bylo dohodnuto založit masku, ve které budou veškeré obce bývalého sokolovského
okresu s výjimkou m sta Sokolov, které p evyšuje hranici v po tu obyvatel. V masce bude 37
m st a obcí plus pot ebná protiváha z ad podnikatel a neziskových organizací. Obce vstoupí
do masky jako dosavadní mikroregiony. To znamená Kraslicko, Sokolov východ, Sokolov
západ, Svatava a samostatn Habartov, Kynšperk. Další jednání by m lo prob hnout ješt
koncem ledna.

Obecní ú ad Josefov po ádá
v sobotu 11. 2. 2006 od 9:00 hod. turnaj v karetní h e

„ LORA“
( Jednotlivci)

P ihlášky hrá i podají do 8. 2. 2006 na OÚ nebo v místním
obchod v Josefov .

Startovné 100 K .

