
USNESENÍ č. 01/2005 
Z  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM  
KONANÉHO DNE 12.01. 2005 

 
Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů z celkem 9 se usneslo takto :  

I.  ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE : 

1. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2005 o obecním fondu ŽP. 
2. Směrnici č.1/2005 k OZV č. 2/2005. 
3. Zařazení projektu výstavby VSCM do SROP a jeho následnou realizaci. 
4. Přijetí Programu rozvoje obce a pověřuje starostu zajištěním jeho zpracování. 
5. Poskytnutí zástavy na půjčku z KB MP na výstavbu nízkoenergetického rodinné-

ho domku a to obecní pozemek  p.č. 1041/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
6. Pronájem obecních pozemků za max.cenu 3,-Kč/m2 v souladu s Výměrem MF 

č.01/2005. 
7. Poskytnutí půjčky z FRB manželům Nohejlovým z Jindřichovic p. Sm., na vybu-

dování WC a koupelny a výměnu oken v č.p. 328 v celkové částce 45 tis. Kč. 
8. Zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 599 p. Myslikovjanové 

z Jindřichovic pod Sm. 
9. Převedení částky 210 tis.Kč do obecního fondu ŽP. 
10. Prioritní předmět podpory z fondu ŽP na rok 2005 – vodní hospodářství. 
11. Přijetí úvěru ve výši 1,750 tis. Kč na splacení závazku příspěvkové organizace ob-

ce  „Agentura mikroregionálního rozvoje“ Jindřichovice pod Smrkem vůči firmě 
ENERCON. 

12. Místní poplatek za odpad pro rok 2005 ve výši 500,- Kč. 
13. Členský příspěvek v MASiF 500,-Kč. 

II. ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA  VĚDOMÍ : 

1. Stížnost občanů Jindřichovic pod Smrkem na špatný stav místní komunikace od 
Bečanů a souhlasí s tím, aby oprava cest obce byla jednou z priorit rozpočtu 
v roce 2005. 

III. ZASTUPITELSTVO OBCE  ZAMÍTÁ : 

1. Žádost p. Šnajdra z Jindřichovic pod Smrkem o stavbu brány na obecním pozem-
ku p.č. 228. 

 
Jindřichovice pod Smrkem, dne 12.01.2005 

 
 
 

 
…………………………………       ……………………….…………                        
 Horst   K r a u s e      Ing. Petr  P á v e k  
     místostarosta obce                 starosta obce 


