
 
USNESENÍ Č. 3/2007 

ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P .S. KONANÉHO DNE  

18.  KVĚTNA  2007 
Zastupitelstvo obce se v počtu   6  zastupitelů usneslo takto :  

I.   
ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  

1. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. č.  221 
v KÚ. Jindřichovice. o výměře  131 m 2  - zahrada 

2. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p.č. 222  
o výměře 574  m 2 . 

3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. č.  
147/1 o výměře 121 m2 – vodní plocha   

4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku dle geometrického plánu v majetku obce v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem p. č. . 1027/1 o výměře cca 1.500 m  - dobývací prostor. 

5. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s p. Csaplárem Josefem, bytem Liberec v k.ú. 
Dětřichovec p. č. 106 o výměře 2443 m 2 za cenu 70.219,-Kč +  úhrada za zaměření pozemku. 

6. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s p. Svitičem Petrem, bytem Liberec 11 na 
pozemek p. č. 744 o výměře 1403 m 2 ( za cenu 6.466,-Kč.) a  p. č. 749 (za cenu 6.890.-Kč) o 
výměře 1495 m 2 .   

7. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy kontrolora 
z Krajského úřadu LK o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření.  

a)  Obec zajistí proúčtování zastaveného majetku do podrozvahové evidence. 
b)  Obec schválí výsledek hospodaření řízené příspěvkové organizace (AMR p.o.) 

8. Úpravu rozpočtu ke 30. 4. 2007: 

Příjmy                            3.338.779,00 Kč (především proúčtování dotace z EU a DPPO) 
Výdaje                           1.588.779,00 Kč (proúčtování DPPO) 
Financování                   - 1.750.000,00 Kč (splátka krátkodobého úvěru) 

9. Termín konání Jindřichovických dnů  na den 11. srpna 

10 Navýšení částky v rozpočtu obce na opravu místních komunikací na částku 100.000,-Kč 

11. Vyčlenění částky 80.000,-Kč z rozpočtu obce na instalaci Informačního sytému obce   

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE  ZAMÍTÁ :  

1. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 217 v KÚ. Jindřichovice 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 

1. Informaci o stavu společnosti „Jindřichovice s. r. o 

 Jindřichovice pod Smrkem 18. května 2007 

 

 

Pavel  Novotný  Petr Forman  Horst Krause 
místostarosta obce  ověřovatel  ověřovatel 


