
 
USNESENÍ Č. 7/2007 

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

7.  PROSINCE  2007 
Zastupitelstvo obce se v počtu   7  zastupitelů usneslo takto :  

I.   

ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  

1. Prodej pozemku v majetku obce v kú. Dětřichovec p. č. 133/16 p. Janě Beckové, bytem 
Jindřichovice pod Smrkem, část Dětřichovec. Cena pozemku  2.087, -Kč 

2. Prodej pozemku v majetku obce v kú Jindřichovice pod Smrkem  manželům Michaličkovým,  
trvale bytem Jindřichovice pod Smrkem, p. č. 217.  Cena pozemku 256,-Kč 

3. Prodej části pozemku p. č. 1027/1 v majetku obce v kú Jindřichovice pod Smrkem o výměře 
1384 m2 p. Duškovi J., bytem Černošice, na základě geometrického plánu  za cenu 5.329,-Kč   

4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. č.   
p. č. 99 

5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. č.   p. 
č. 150 

6. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. č.   p. 
č. 135/2 

7. Poskytnutí příspěvku z Obecního fondu životního prostředí p. Mendyszevské, bytem 
Jindřichovice  pod Smrkem, čp. 310 na zajištění vodního zdroje k vlastnímu zásobování pitnou 
vodou. 

8. Poskytnutí příspěvku z Obecního fondu životního prostředí manželům Šafaříkovým na pořízení 
dočišťovacího filtru pro RD 120  a 126 

9. Úpravu rozpočtu  30.9.2007 – příjmy 251.615,- Kč, výdaje 251.615,- Kč, financování 0,- 

10. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2008 dle příjmů a výdajů  v roce 2007  do schválení 
rozpočtu na rok 2008 

11. Prodloužení lhůty na vrácení půjčky společnosti Jindřichovice s. r. o. do 31. 1. 2008 

12. Dodatek místního POV 

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 

1. Obec Jindřichovice pod Smrkem neposkytuje služby nad rámec zákonných povinností ani 
neprodává nemovitý nebo movitý majetek těm občanům a obyvatelům obce, kteří mají 
vůči obci závazky po termínu plnění, se kterými byli srozuměni. Toto usnesení se 
nevztahuje na případy sociální nouze a mimořádné události krizového charakteru.  

2. Informaci p. Svěrčiny o možnosti využívání dřevěných briket jako alternativního paliva 
k vytápění rodinných domů. 

3. Pronájem prostor v objektu bývalé školky p. Hyxové 



 

III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  UKLÁDÁ : 

1. Zjistit zda obec musí provádět aktualizaci cen pozemků v majetku obce 

2. Zjistit zda je obsazení místa ředitelky v ZŠaMŠ Jindřichovice pod Smrkem p. o.  
pověřenou zástupkyní v souladu se zákonem 

IV. 

 ZASTUPITELSTVO OBCE  ODKLÁDÁ  
1. Žádost p. Kaplana o prodej části pozemku v majetku obce p. 44/11 v kú. Dětřichovec 

2. Žádost p. P. Siváka o prodej pozemku v majetku obce v kú. Jindřichovice pod Smrkem, p. č. 
618/3 a p. č. 619/2 – žadatel je dlužníkem obce 

V. 

 ZASTUPITELSTVO OBCE  RUŠÍ  
3. bod č. 6 v čl. 3 Jednacího řádu  Obecního zastupitelstva Jindřichovice pod Smrkem 

 

 

 Jindřichovice pod Smrkem 7. prosince 2007 

 

 

 

Pavel  Novotný  Petr Forman  Horst Krause 
místostarosta obce  Ověřovatel  ověřovatel 


