
 
 

USNESENÍ Č. 3/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 30. 06. 2015 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 6 zastupitelů usneslo takto: 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
1. hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 - BEZ VÝHRAD. ZO schvaluje VH (+ 
3.791.914,80 Kč) za rok 2014 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období), to vše k 30. 06. 2015. 

2. roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p. Sm. a to k datu 30. 06. 2014. 

3. roční účetní závěrku p. o. ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30. 06. 2015. 

4. I. úpravu rozpočtu v roce 2015. Příjmy ve výši 2.239.623 Kč, výdaje 2.416.623 Kč, 
financování 177.000 Kč. 

5. poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 6.647 Kč paní Veronice Nezbedové, bytem 
Jindřichovice pod Smrkem 203. 

6. poskytnutí finančního příspěvku 120.000 Kč pro FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem 
k úhradě vlastního podílu při realizaci akce rekonstrukce zádržného systému na 
fotbalovém hřišti. 

7. podmínky zadávací dokumentace k výběru dodavatele a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy s vítězným dodavatelem v rámci akce: Pořízení technologie využitelné ke 
zkvalitnění nakládání s odpady - Obec Jindřichovice pod Smrkem, projekt číslo 
32444579.  

8. navýšení měsíčních odměn zastupitelů obce s účinností od 1. 7. 2015 následovně, člen ZO 
476 Kč, člen výboru ZO 1.066 Kč, předseda výboru ZO 1.387 Kč.   

9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.  

10. poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 15.000 Kč pro O.S. Lunaria.   

 
II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ: 

1. s realizací vedení strategie MASIFu v období 2014 – 2020 a souhlasí zároveň s místní 
působností na území obce Jindřichovice pod Smrkem. 

2. s bezúplatným převodem majetku z vlastnictví Římskokatolické farnosti Jindřichovice 
pod Smrkem, do majetku obce Jindřichovice pod Smrkem, konkrétně pozemku p. č. 1, 
včetně budovy kostela a dále pak pozemku p. č. 2 spodní část hřbitova, pozemku p. č. 3 
včetně  budovy nářaďovny a pozemku p. č. 4 včetně budovy márnice vše v k.ú. 



Jindřichovice pod Smrkem a dále se smlouvou o zřízení věcného břemene a zápůjčkou 
příslušného mobiliáře.  

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 30. 06. 2015  
 
 
 
 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 


