
USNESENÍ Č. 9/2005 
 
ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P.S. 

KONANÉHO DNE 12.10.  2005 
 
Zastupitelstvo obce se v počtu   7      zastupitelů usneslo takto :  
 

I.  
ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE : 

 
1. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ  Jindřichovice pod Smrkem 
 
 Název zní „Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková 
organizace“. 
 
2. Prodej pozemků : 

• manž. Hluchým z Prahy 10 - p. č. 195/3 o výměře 1211 m2 a část parcely p.č. 
196/2 o výměře 94 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem za  cenu  3.970,-Kč. 
Záměr vyvěšen od 30. 5. 2005 do 22. 8. 2005  

• p.  Fouqué  Petr z Liberce - p.č. 853 o výměře 59 m2  za cenu 4.060,-Kč. Záměr 
vyvěšen od 22. 8. 2005  do 12. 10. 2005 

• p. F. Lázničkovi z Kořenova, - p.č. 749 o výměře 1495 m2 a p.č. 744 o výměře 1403 
m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem za cenu 13.360,-Kč. po předložení 
stavebního povolení - Obec  podmíněně souhlasí s  prodejem za  předpokladu, že   
budoucí kupující předloží před uzavřením kupní  smlouvy   stavební povolení  
na stavbu rodinného domku. Obec budoucímu kupujícímu vydá souhlasy nutné 
pro obstarání stavebního povolení. Záměr vyvěšen od 22. 8. 2005  do 12. 10. 2005 

• p. Krausemu z Jindřichovic pod Smrkem - p.č. 862 o výměře 932 m2, p.č. 839 o 
výměře 1097 m2 a  p.č.  836 o výměře 145 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem za 
cenu 3.700,-Kč. Záměr vyvěšen od 22. 8. 2005  do 12. 10. 2005 

• p. Hrochové z Prahy -  p.č. 699 o výměře 110 m2  v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem za cenu 230,-Kč. Záměr vyvěšen od 22. 8. 2005  do 12. 10. 2005 

 
3. Zveřejnění záměru prodeje
 

• Z. Lilková, Jindřichovice pod Smrkem – p.č. 861 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem  
• E. Šulc, Liberec – p.č. 203 a 146, v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 
• OS – LUNARIA - p. č. 841, v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem  

 
4. Prodloužení čerpání schválené žádosti o půjčku z FRB Jiřině Staščákové do doby 
vyřešení stavebního povolení. 
5. Přijetí daru od p. Běhavého z Tuchořic ve formě pozemku p. č. 1035/3 o výměře 60 m2  

v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ 

 
Prodej část parc. č. 650 a 634 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem – žadatel Černičko Genadij, 
Jindřichovice pod Smrkem   
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III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 

 
1. Návrh smlouvy s firmou REMONDIS s. r. o.  

 
 

2. informaci o možném zrušení odpoledního autobusového spojení. Zastupitelstvo obce 
zásadně nesouhlasí s  touto možností a ukládá místostarostovi, aby na Krajském úřadě 
v Liberci  dojednal následující: zachování všech autobusových spojů, rozšíření o jeden 
spoj a vybudování zastávky na znamení na kraji obce u vjezdu do vesnice od Horní 
Řasnice. 

 
 

IV. 
ZASTUPITELSTVO OBCE  UKLÁDÁ : 

 
Místostarostovi obce  kontaktovat p. Tůmu a dojednat odkoupení p. č.147/2  a nabídnout  
k prodeji 100/4 a 151/2 Navrátilovi 
 
 
Jindřichovice pod Smrkem 12.10.  2005 
 
 

 
Pavel Novotný  Ing. Petr Pávek 

místostarosta obce    starosta obce 
 
 


