
USNESENÍ Č. 10/2005 
 

ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P.S. 
KONANÉHO DNE 14. 12. 2005 

 
Zastupitelstvo obce se v počtu   6   zastupitelů usneslo takto :  

 
I.  

ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  
 
   1. Prodej pozemků : 

 
• Lilková Zdeňka, Jindřichovice p/Sm., čp. 139 -  p.č. 861 o výměře 1119 m2  Záměr 
vyvěšen od 12. 10. 2005 do 12. 11. 2005 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, za cenu 
1.846,-Kč. 
• Šulc Michal,  Liberec 1,  p.č. 146 o výměře 1191 m2 za cenu 1.965,50Kč a p.č. 203 o 
výměře 1490 m2  za cenu 2.522,- Kč. Záměr vyvěšen od 12. 10. 2005 do 12.11.2005. 
Souhlas s prodejem s věcným břemenem na oba pozemky s právem přístupu k čištění 
odvodňovacího příkopu 
• OS Lunária  Jindřichovice p/Sm., čp. 82,  p.č. 841 o výměře 468 m2. Záměr vyvěšen 
od 12. 10. 2005 do 12. 11. 2005, za cenu 10.811,-Kč. 

-  
    2. Zveřejnění záměru prodeje
 

• Navrátil Milan, Žádost o prodej pozemku p. č. 100/4 o výměře 9 m2 a p. č. 151/2 o 
výměře 47 m2 
• manželé Snitarovi, Jindřichovice pod Smrkem, část Dětřichovec, e.č. 24 E, 
žádost o prodej pozemku p. č. 40 o výměře 969 m2  a  p. č. 116/4 o výměře 269 m2 
 

   3.   Úpravu rozpočtu r. 2005 
   4.   Rozpočtové provizorium na 1.čtvtrletí 2006 dle skutečných příjmů a výdajů r.2005 

5. Schválení rozpočtového výhledu na r. 2006 – 2009. 
6.   Vyhlášku obce, kterou se schvaluje „Knihovní řád místní knihovny Jindřichovice p/Sm. 

   7.   Zrušení funkce tajemníka Obecního úřadu k 1.1. 2006 
   8.   Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu životního prostředí – p. Kubíková. 
   9.   Zřízení věcného břemene na právo čerpání vody a přístupu ke studni na pozemek  p.  

č.497 k RD čp. 318 – manž. Kopalovi 
 

II.  
ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 

 
• Poděkování tajemnici p. Pavle Novotné za odvedenou práci pro obec   Jindřichovice 

pod Smrkem 
• Poděkování starosty obce p. ředitelce Mgr. Kirschlägerové za odvedenou práci 

v uplynulém kalendářním roce a pogratuloval k ocenění v anketě „Osobnost 
Liberecka“ v oblasti školství v roce 2005. 

• Zastupitelstvo  bere na vědomí jmenování místostarosty P. Novotného jako člena  
školské rady za zřizovatele 



• Oznámení o nezaplacení splátky z fondu rozvoje bydlení Nitra Zdeněk – prosinec      
2004 1.623,-Kč. 

• Informaci k Volebnímu řádu školské rady a k volbám samotným 
 
 

III.  
ZASTUPITELSTVO OBCE  UKLÁDÁ : 

 
• Místostarostovi zajištění zpracování informace ke stavu obecního majetku a 

zajištění přítomnosti správce majetku obce p. O. Novotného na příštím zasedání 
zastupitelstva obce.  

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 14.12.  2005 
 

 
 
 
 

 
Pavel Novotný  Ing. Petr Pávek 

místostarosta obce    starosta obce 
 


