
 
USNESENÍ Č. 3/2008 

ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P .S. KONANÉHO  
DNE 30. ČERVNA 2008 

Zastupitelstvo obce se v počtu 9 zastupitelů usneslo takto:  

I.   
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :  

1) Prodej pozemku ve vlastnictví obce v  kat. území Dětřichovec p.p.č. 180 o výměře 2.475 m2 za cenu 6.318 
Kč manželům Bartoňovým, bytem Ječná 488/23, Liberec XV. 

2) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku ve vlastnictví obce v  kat. území 
Jindřichovice pod Smrkem p.p.č. 695 o výměře 1614 m2 a p.p.č. 696 o výměře 2.313 m2 s p. Svárovským 
Martinem, bytem Mezilesí 2057, Praha 9 za cenu 62.795 Kč. 

3) Závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy kontrolorky z Krajského úřadu LK o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření obce 
a přijímá tato opatření: 

- ZO bude provádět vždy včas povinná rozpočtová opatření dle § 16 odst. 4 zákona 250, např. při čerpání 
účelových dotací ze státního rozpočtu. 

- bude provedena dokladová inventura účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. 

- bude zajištěn aktuální výpis ze SCP pro účet 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek – akcie ČS a.s. 

4) úpravu rozpočtu: příjmy – 891.484 Kč, výdaje - 5.714.604 Kč, financování – 14.823.120 Kč 

5) Příspěvek z OFŽP na zhotovení vrtu k vlastnímu zásobování vodou panu Maříkovi Karlovi, Jindřichovice 
pod Smrkem, část Dětřichovec č.p. 31. 

6) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku ve vlastnictví obce v  kat. území 
Jindřichovice pod Smrkem na p.p.č. 1041/13 o výměře 6.177 m2 s paní Šárkou Nemešovou, bydlištěm 
Charbinská 179, 460 08 Liberec 8 za cenu 206.177 Kč s podmínkou výstavby nízkonákladového rodinného 
ekologického domu s vydaným kolaudačním rozhodnutím do 2 let od uzavření smlouvy. 

7) Vydání územního rozhodnutí k povolení stavby panu Petru Pávkovi, Jindřichovice pod Smrkem č.p. 45 na 
stavbu pro ekologické zemědělství, rodinné zázemí a přidružené související aktivity na pozemcích v jeho 
vlastnictví ppč. 1143/3 a ppč. 1143/4 a ppč. 1143/1. 

8) Vypsání výběrového řízení na zájemce o koupi obchodní společnosti Jindřichovice, s. r. o. Zájemci o koupi 
se mohou registrovat na OÚ počínaje dne 1. 7. 2008 a konče dnem 15. 7. 2008. Cena společnosti bude 
zjištěna a stanovena k datu 30. 6. 2008 a bude následně zveřejněna. Zájemci o koupi OS Jindřichovice s. r. 
o. budou vyzváni k veřejné dražbě na OÚ a společnost bude prodána nejvyšší nabídce.  

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ :  
1) Prodej pozemku v  kat. území Jindřichovice pod Smrkem ve vlastnictví obce p.p.č. 144. 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V ĚDOMÍ :  

1) Získání dotace na činnost MA21 ve výši 500.000 Kč a vypsání výběrového řízení na koordinátora 
projektu. 

 Jindřichovice pod Smrkem 30. června 2008 
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