
USNESENÍ č. 05/2005 
Z  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM  
KONANÉHO DNE 30.05.2005 

 
Zastupitelstvo obce se v počtu 6 zastupitelů z celkem 9 se usneslo takto :  

I. ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE : 

1. Podání žádosti  o dotaci z Evropského strukturálního  fondu INTEREG III.A., ČR-
Sasko na projekt „Náhradní veřejný zdroj pitné vody“ ve výši 1.179.000 Kč z celko-
vých nákladů 1.573.000 Kč. 

2. Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 – bez výhrad. 
3. Text odpovědi na dopis I. místopředsedy vlády a ministra financí ohledně ukazatele 

dluhové služby obce. 
4. Cestu starosty a místostarosty do švýcarské obce Grabs za účelem slavnostního pře-

vzetí hasičského vozu Mercedes. 
5. Prodej pozemků : 

a. p.č. 564 o výměře 259 m2 – zahrada, v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem panu 
Petru Formanovi z Jindřichovic pod Smrkem za cenu 960 Kč. 

b. p.č. 350 o výměře 154 m2 – ostatní plocha za cenu 3.560 Kč, p.č. 354/1 o výmě-
ře 316 m2 – travní porost, za cenu 530 Kč a  p.č. 354/2 o výměře 513 m2 – 
travní porost za cenu 850 Kč v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem manželům An-
dršovým z Jindřichovic pod Smrkem. Celková cena pozemků činí 4.940 Kč. 

c. p.č. 706 o výměře 1 312 m2 – zahrada v  k.ú. Jindřichovice pod Smrkem panu 
M. Sedláčkovi z Jindřichovic pod Smrkem za cenu 2.470 Kč. 

d.  Záměr vyvěšen od 29.04. do 30.05.2005. 
6. Zveřejnění záměru prodat parcelu p.č. 196/2 a část parcely p.č. 195 v k.ú. Jindřichovi-

ce pod Smrkem manželům Hluchým z Prahy 10. 
7. Bezúplatné přijetí daru od Ladislava Solnaře z Hrádku nad Nisou ve formě parcely 

p.č. 914/5 – lesní pozemek, o výměře 283 m2. 

II. ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA  VĚDOMÍ : 

1. Dopis I. místopředsedy vlády a ministra financí ze dne 19.05.2005. 
2. Informaci o průběhu kontroly NKÚ na akci „Větrná farma 2 x ENERCON E-

40/6.44/63 Jindřichovice pod Smrkem“ na které se dotací a půjčkou podílel SFŽP ČR. 
3. Oznámení KB Frýdlant o dluhu splátky na půjčku z FRB pana Nitry ve výši 1.623,-Kč. 
4. Dopis ministra pro místní rozvoj ze dne 17.05.2005 a ukládá starostovi zajistit podání 

žádosti na FÚ Frýdlant o prominutí sankce. 
5. Informaci o plánované cestě do Švýcarska za zprostředkováním převodu hasičského 

auta na SDH Jindřichovice pod Smrkem. 
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…………………………………       ……………………….…………                        
 Pavel   N o v o t n ý      Ing. Petr  P á v e k  
     místostarosta obce                 starosta obce 


