ZÁPIS Č. 3/2019
ZE SCHŮZE OV JOSEFOVICE DNE 12.9. 2019
Přítomni: Radomír Homola Ing., Luděk Berger, Jana Mrázková Ing., Tomáš Russ Ing.
Omluven: Radim Zapletal

Hlavní body jednání
Seznámení s aktuálním stavem stavby ČOV a kanalizace v Josefovicích.
Stav čerpání financí k 31.8.2019.
Aktualizace návrhu kulturních a sportovních akcí na období září až prosinec 2019
včetně schválení objemu financí potřebných na tyto akce.
4. Návrhy na investice v Josefovicích pro rok 2020.
5. Ostatní.
1.
2.
3.

1) OV projednal nesouhlasné připomínky občanů k nadměrnému finančnímu
zatěžování občanů Josefovic v souvislosti s realizací kanalizačních přípojek.
Občanům Josefovic vadí zejména:
o Oproti vlastníkům nemovitostí v Klimkovicích, kteří nemuseli za územní
souhlas nic platit, vlastníci nemovitostí v Josefovicích zaplatili 1 000 Kč.
o Oproti vlastníkům nemovitostí v Klimkovicích jsou vlastníci nemovitostí
v Josefovicích zatíženi povinností zřídit věcné břemeno na úsek přípojky
vedené v městské komunikaci. To představuje finanční částku minimálně
2 200 Kč (1 200 Kč za geometrický plán + 1 000 Kč za vklad do katastru
podaný v r. 2019). Od 1.1.2020 se poplatek za vklad do katastru má navýšit
na 2000 Kč, to znamená, že za zřízení věcného břemene zaplatí vlastník
nemovitosti min. 3 200 Kč. Cena 1 200 Kč za vyhotovení geometr. plánu platí
pouze v případě, že o vyhotovení požádá městský úřad minimálně 80
vlastníků, jinak je běžná cena za vyhotovení cca 3 000 Kč.
o Oproti vlastníkům nemovitostí v Klimkovicích mají vlastníci nemovitostí
v Josefovicích nad rámec zákonem daných povinností pouze na základě
rozhodnutí rady města vynaložit další, v některých případech i mnohatisícové
částky za zaměření přípojek na vlastních pozemcích.
2) K 31.8. 2019 bylo z příspěvku na činnost OV vyčerpáno 9 102 Kč. Do konce roku
zbývá vyčerpat 11 973 Kč.
3) OV schválil rozdělení zbylých finančních prostředků na akce plánované do konce
roku následovně:
o Setkání rodáků a novousedlíků - září (pronájem sálu, hudba)
6 000 Kč
o Tradiční krmášový fotbalový zápas - září
1 973 Kč
o Turnaj v nohejbalu s účastí přespolních týmů - říjen
2 000 Kč
o Silvestr v hasičárně
2 000 Kč

4) OV odsouhlasil, aby do požadavků na investice v Josefovicích pro rok 2020 byly
zařazeny také:
o Doasfaltování cesty k hřišti
o Realizace čekáren na autobusových zastávkách uvnitř obce - u hasičské
zbrojnice a u obchodu
5) OV vzal na vědomí informaci, že nové místo pro umístění kontejnerů na tříděný
odpad může být vydlážděno až po usazení vodoměru pro ČOV.

Závěry z jednání OV Josefovice pro MěÚ:
OV a občané Josefovic nesouhlasí s nadměrným finančním zatěžováním občanů Josefovic
v souvislosti s realizací kanalizačních přípojek, viz bod 1). Vlastníci nemovitostí
v Klimkovicích nic z toho dělat a platit nemuseli, přičemž na rozdíl od Klimkovic, kde za
odvádění a čištění odpadních vod vydá město dle zářijového Zpravodaje ročně 6 685 000
Kč (což vybrané stočné nepokryje). Dá se předpokládat, že stočné vybrané v Josefovicích,
které půjde do rozpočtu města, vysoce překročí náklady spojené s provozováním
kanalizace (provozovatelem bude město Klimkovice).
Zejména zaměřování přípojek na vlastních pozemcích považujeme za finančně
neúnosné a navíc zbytečné, protože trasy přípojek jsou zakresleny v situačních
výkresech přiložených k územním souhlasům. Toto rozhodnutí Rady města
Klimkovic považujeme za nepřiměřenou finanční zátěž nad rámec zákonem daných
povinností a žádáme o jeho zrušení.
Osadní výbor Josefovice upozorňuje místní občany, že pokud chtějí zvrátit
rozhodnutí Rady města Klimkovic, je potřeba přijít v hojném počtu vyjádřit svůj
nesouhlas na zasedání zastupitelů města konaného 25.září 2019 (diskuze s osadními
výbory a občany proběhne od 17.00 hodin).
Pak už záleží na zastupitelích, zda je přesvědčíme a návrh na zrušení rozhodnutí
podpoří při hlasování.

Zapsali: Jana Mrázková
Radomír Homola (předem se omlouvám, že se zastupitelstva nezúčastním - budu
mimo ČR)

V Josefovicích 12. 9. 2019

