
USNESENÍ Č. 7/2005 
 

ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P.S. 
KONANÉHO DNE 22.8.  2005 

 
Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto :  

 
I.  ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE : 
1. Úpravu rozpočtu na rok 2005. 
2. Finanční spoluúčast na projektu Občanského sdružení LUNARIA „Žijící skanzen“ ve 

výši 100 tis. Kč. 
3. Text trestního oznámení na paní Ivanu Bucharovou z důvodného podezření spáchání trestného 

činu „Zneužití pravomoci veřejného činitele“ podle § 158 a „Maření úkolu veřejného 
činitele z nedbalosti“ podle § 159 ve smyslu Trestního zákona č. 140/1961 Sb. v platném 
znění, kterého se dopustila paní Ivana Bucharová, pověřená státním dozorem z Městského 
úřadu ve Frýdlantě. 

4. Navýšení příspěvku z rozpočtu obce ve výši 35.000 Kč jindřichovickému SDH. Za vedení 
knihy příjmů a výdajů zodpovídá p. Novotný Pavel. 

5. Přidělení obecního bytu v čp. 83 o velikosti 1+1 p. Novotnému O. 
6. Žádosti o dotaci z fondu životního prostředí : 

a. Oliva M. čp. 232 – na instalaci domácí čistčky odpadních vod 
b. Pokorná J. čp. 379 – na zateplení přístavby k RD 379 
c. Pilecký P. čp. 254  - na tepelnou izolaci střechy 

7. Doplněk č. 2 k vyhlášce obce č. 4/99 o obecních symbolech. 
8. Zveřejnění záměru prodat : 

- p.č. 853 o výměře 59 m2 p. Fouqué P. z Liberce 
- p.č. 749 o výměře 1495 m2 a p.č. 744 o výměře 1403 m2 po předložení 

stavebního povolení p. Lázničkovi z Kořenova 
- p.č. 862 o výměře 932 m2, p.č. 839 o výměře 1097 m2 a čp. 836 o výměře 

145 m2 p. Krausemu z Jindřichovic pod Smrkem 
- p.č. 699 o výměře 110 m2 p. Hrochové z Prahy 

9. Uspořádání taneční party v rámci tradičních oslav JD 2005 po dobu 24 hodin, od 12,00  dne 
27.8. do12,00 dne 28.8. 2005 na obecních pozemcích u větrných elektráren pod dohledem p. 
Péčiho z Jindřichovic a bere na vědomí, že po tuto dobu nebude dodržen noční klid. 

10. Stanovisko obce Jindřichovice pod Smrkem k návrhu zadání 2. změny ÚPN SÚ Nové Město 
pod Smrkem. 

 
II. ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 
1. Prezentaci firmy REMONDIS na nakládání s odpady s tím, že AMR podá do měsíce 

výpověď stávající firmě ASA do příštího ZO podá návrh smlouvy s firmou 
REMONDIS. 

2. Inventarizaci obecních pozemků s tím, že místní komunikace se prodávat nebudou. 
 
III. ZASTUPITELSTVO OBCE  UKLÁDÁ : 
1. Starostovi, aby Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci předal podnět k prošetření 

podezření z možného spáchání trestního činu v souladu se schváleným textem. 

2. Starostovi, aby doručil   řediteli OŘ Policie ČR v Liberci žádost o prošetření postupu 
neznámého policisty, který se na případu podílel ručně psaným vyjádřením. Z doloženého 
rozhodnutí vyvstává podezření, že vyjádření policisty bylo účelové a na kolegiální objednávku 
součinnostního orgánu (Ivany Bucharové). Dále žádá o zhodnocení kompetentnosti 
předmětného policisty, neboť vyjádření o možné zaměnitelnosti s dopravní značkou (jakou a 
koho by mohla poplést), nelze nazvat jinak, než účelově vymyšleným odůvodněním. Nabízí se 
totiž obava, že jediný koho by mohla poplést je policista sám a vyvstává tedy otázka jeho 
profesní způsobilosti     



3. Starostovi, aby doručil řediteli Krajského úřadu v Liberci stížnost na Ivanu Bucharovou, která 
vykonává funkci v přenesené působnosti státní správy tak, že se mohla dopustit šikany a 
trestních činů podle § 158 a § 159 zákona 140/1961 Sb. a žádal podniknutí kroků, vedoucích 
k jejímu odvolání z funkce, 

4. Starostovi, aby doručil tajemníkovi Městského úřadu Frýdlant stížnost na Ivanu Bucharovou, 
která vykonává funkci v přenesené působnosti státní správy tak, že se mohla dopustit šikany a 
trestních činů podle § 158 a § 159 zákona 140/1961 Sb. a žádal podniknutí kroků, vedoucích 
k jejímu odvolání z funkce a uhrazení vzniklé škody. 

5. Tajemnici požádat MěÚ Frýdlant o vrácení podkladů územního plánu a informaci, zda a jak 
bylo postupováno v jeho realizaci. 

6. Starostovi, místostarostovi a tajemnici : 
a) Zhodnotit schválené zadání z roku 2002 pro zpracování ÚP, včetně všech stanovisek 

k zadání z pohledu trvání představ obce o rozvoji. 
b) Zjistit stav zpracování konceptu ve vztahu k uzavřené smlouvě s fy SAUL Liberec. 
c) Zvážit, zda studie/koncept splňuje náležitosti konceptu (koncept se již prakticky nemá 

lišit od návrhu). Zvážit, zda na základě pracovního jednání zastupitelstva obce (viz 
zápis) není účelnější a v případě změny funkcí i nutné (to je třeba konzultovat 
s nadřízeným orgánem územního plánování – tj. odbor územního plánování 
Libereckého kraje) koncept zpracovat a projednat znovu. Jedním z důvodů je i časová 
prodleva (2 roky) od zpracování tohoto konceptu a nutnost aktualizace stavu. 

d) V případě opakování fáze zpracování konceptu zvážit a rozhodnout, zda oslovit 
jiného zpracovatele z důvodu nepokročení s dosavadními etapami a způsobu 
zavedeného uvažování, který se liší od rozvojových koncepcí Jindřichovic pod 
Smrkem. Zásadní je rozbor smlouvy s fy SUAL s.r.o. a event. podmínky a záruky ze 
strany zpracovatele.  

e) Schválit vizi a program rozvoje obce jako politická zadání pro koncept územního 
plánu a pro následné dohadování stanovisek k soubornému stanovisku. 

 
 
 

 
 

                                       
Jindřichovice pod Smrkem 22.8.  2005 

 
 
 

 
 
 

 
…………………………………                                        ……………………….…………                              
          Pavel  Novotný                                                                     ing. Petr  P á v e k  
        místostarosta obce                                                                      starosta obce 


