Zpravodaj obecního úřadu Josefov
Číslo 4 /2011 listopad

Pozvánka

Blahopřejeme k významným
životním výročím:
p. Věře Hoblové
p. Ivanu Švecovi
p. Vlastě Mandersové
p. Marii Třesohlavé
p.Marii Reifové
p. Veronice Markové

Ve středu 16.11.2011 od 17 00
hod. se koná v zasedačce OÚ
Josefov
zasedání zastupitelstva obce
-

Žádáme občany, aby do velkoobjemových
kontejnerů
nedávali
stavební
suť,
pneumatiky, nebezpečný odpad ( lednice,
televizory, akumulátory, barvy, oleje – odvoz
2 x ročně ), trávu, dřevo, železo.
Úklid sněhu vyžaduje volný přístup
traktoru. Žádáme proto občany, aby
neparkovali přímo na silnici, jinak
nelze v daném místě zajistit prohrnutí
silnice.
V pátek 09.12.11 od 17 00 hod. se koná
v zasedačce OÚ Josefov

Setkání zastupitelstva obce se
seniory naší obce. Občerstvení a
harmonikář zajištěno.

3.12.2011 proběhne 17. ročník
Mikulášské
jízdy.
Jedním
z prodejců jízdenek na tuto akci je
obec Josefov. Obecní úřad Josefov
přijímá objednávky na tuto akci
do 21.11.2011. Zajištěny budou
jízdenky na parní lokomotivu
s odjezdem ze Sokolova ve 13 35.

-

Program:Komunální odpadová společnost
- odkup akcií
Prodej p.č. 59/9 k.ú Radvanov
Smlouva o smlouvě budoucí
Michal Mičulek
Žádost o uzavření smlouvy na
byt
Příkaz k inventarizaci
Odpisový plán
Prodej školy v Hřebenech
Odměny
Změna termínu výplat prosinec
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Úprava rozpočtu
Mikulášská jízda
Posezení s důchodci
Příprava rozpočtu 2012
Rozpočtový výhled 2014
Různé

K projednání prvního bodu „ Komunální odpadové
hospodářství“ přislíbil účast člen přípravného
výboru za Karlovarský kraj.

Ve Hřebenech na hřišti za bývalou školou se
buduje záchytné parkoviště, které se bude
využívat na akce konané ve Hřebenech.

V současné době se buduje první etapa
odvodnění „ Sadu novorozenců“ a přilehlé
parcely. V příštím roce se na odvodnění bude
pokračovat.

Usnesení
Z 10. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 7.9.2011
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 7.9.2011 takto :

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
- Příspěvek - fotbalisti - 6000,-Kč
- Prodloužení VO v Luhu, zpracování projektu, r. 2012
- Prodloužení nájemní smlouvy na byt do 30.11.2011
- Rozpočtová změna č.1 - Mikroregion pod Chlumem
- Vyhlášení záměru prodeje části p.č. 59/7 k.ú Radvanov a pronájmu
části p.č. 59/7 k.ú Radvanov .
- Vyhlášení záměru prodeje bývalé budovy školy Hřebeny. Cena dle
odhadu.Záměr prodeje p.č. 303 k.ú Luh nad Svatavou ( zastavěná
plocha a nádvoří) a část p.č. 269/2 k.ú Luh nad Svatavou ( zahrada)
přilehlá parcela.
- Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno
- Hartenbergské strašení – příspěvek 15 000,-Kč
Odloženo: Komunální odpadová společnost – odkup akcií
Ukládá: zpracování podmínek pronájmu klátírny do 30.9.2011
Dne 16.10.2011 proběhl 13 ročník sázení stromů za novorozence. Během 13 let jsme zasázeli
32 dubů za chlapce a 18 lip za děvčata. 13 ročníku se zúčastnili :

