
 
USNESENÍ Č. 4/2007 

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

28.  ČERVNA  2007 
Zastupitelstvo obce se v počtu   9  zastupitelů usneslo takto :  

I.   
ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  

1. Prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č. 221 o výměře  131 m2  -  zahrada za cenu 880,- Kč a  
p.č.  222  o výměře574m2  - trvalý travní porost za cenu 3.720,- Kč žadatel pan Michalička 
Josef, bytem Jindřichovice pod Smrkem, čp 273.  

2. Prodej pozemku ve vlastnictví obce  p.č. 147/1 o výměře 121 m2  za cenu 100,-Kč.- žadatelé  
manželé Václav a Jana Matěchovi,  bytem Jindřichovice pod Smrkem čp. 42 

3. Pověření   místostarosty ke schvalování nutných úprav rozpočtu v závěru roku, který na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce podá ZO informaci o změně. 

4. Pověření místostarosty k následujícím úkonům v souvislosti z bezúplatným převodem pozemků 
v majetku PF ČR do majetku obce: 

� ZO zmocňuje místostarostu p. Pavla Novotného k zastupování obce ve věci realizace 
převodu komunikací ze správy PF ČR do vlastnictví obce. 

� ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků – komunikací se zpevněným povrchem dle 
předloženého seznamu. 

� ZO souhlasí s převodem komunikací s nezpevněným povrchem, které se nacházejí 
v intravilánu obce Jindřichovice pod Smrkem a Dětřichovec dle předloženého seznamu. 

� ZO pověřuje místostarostu k podání žádosti o převod komunikací s nezpevněným povrchem, 
které se nacházejí v extravilánu obce Jindřichovice pod Smrkem a Dětřichovec dle 
předloženého seznamu. 

5. Vyplacení nevratného příspěvku ve výši 11.640,-Kč  z Obecního fondu životního prostředí na 
realizovanou přestavbu kotle na uhlí na el. přímotopný kotel a krbovou vložku s rozvodem 
teplého vzduchu manželům Fortelkovým v jejich rodinném domě v Jindřichovicích pod 
Smrkem, čp. 299. 

6. Vyplacení nevratného příspěvku ve výši 8.116,50,-Kč  z Obecního fondu životního prostředí na  
realizovanou přestavbu vytápění kotlem  na uhlí na el. kotel a krbovou vložku  s teplovodním 
výměníkem – žadatel Rostislav Beneš, Jindřichovice p/Sm., čp. 213  v jeho rodinném domě .  

7. Poskytnutí půjčky společnosti Jindřichovice s. r. o. ve výši 50.000,-Kč. na dobu 3 měsíců 
s 1,5% úrokem. 

8. Příspěvek obce Jindřichovice pod Smrkem Mikroregionu Frýdlantsko, který bude použit na 
zakoupení rentgenového přístroje pro frýdlantskou nemocnici ve výši 40,-Kč na jednoho 
obyvatele JpSm. Příspěvek obce bude poskytnut pod podmínkou, že příspěvek poskytne 
minimálně 90% obcí frýdlantského výběžku. 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE  UKLÁDÁ : 

1. Místostarostovi vedení jednání s  Českou spořitelnou o úvěru ve výši 11.550.000,-Kč na 
předfinancování projektu výstavby nízkonákladových ekologických rodinných domů na základě 
nabídky, kterou obec JpSm od ČS obdržela s cílem uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru po 
splnění všech podmínek uvedených v nabídce. 



 

 

2. Místostarostovi vyhlásit veřejnou sbírku na zakoupení rentgenového přístroje.  

 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 

1. Nástup ředitelky ZŠaMŠ Jindřichovice pod Smrkem, p. o Mgr. Karly Salabové na mateřskou 
dovolenou a v této souvislosti i skutečnost, že po dobu trvání mateřské dovolené je 
zastupováním pověřena p. Hyxová Jana. její veškeré kompetence a plnou odpovědnost za chod 
školy vymezuje Školský zákon č. 561/2004 Sb. v § 164, §165 a § 166. 

 

 

 Jindřichovice pod Smrkem 28. června 2007 

 

 

 

 

 

Pavel  Novotný  Staščáková Jiřina  Andršová Lucie 
místostarosta obce  ověřovatel  ověřovatel 


