
 
USNESENÍ Č. 1/2008 

ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P .S. KONANÉHO  

DNE  29.  ÚNORA  2008 
Zastupitelstvo obce se v počtu   7  zastupitelů usneslo takto :  

I.   

ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  

1) Prodej pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem   p. č. 135/2 o výměře 189 m2 

manželům Bohumírovi  a Jaroslavě Krejsovým  za cenu 694,-Kč. 

2) Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v kú Jindřichovice pod Smrkem p. č. 695 o 
výměře  1.614 m2  - ostatní plocha 

3) Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. p. č. 
696 o výměře 2.313 m2 - trvalý travní porost 

4) Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v kú .Jindřichovice pod Smrkem p. p. č. 
895 o výměře 2.388 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

5) Zveřejnění záměru prodeje pozemku v majetku obce v kú Jindřichovice pod Smrkem p. p. č. 
1137 o výměře  m2 a 8.582     m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

6) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v majetku obce p. 44/1 v kú. Dětřichovec - ostatní 
plocha, ostatní komunikace 

7) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2007 a současně 
schvaluje výsledky inventury za rok 2007. 

8) Rozpočet obce na rok 2008 jako přebytkový. Příjmy -14.917.970,- Kč. Financování  - 2.687.360 
Kč. Výdaje – 12.230.610,- Kč 

9) Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, př. org. za rok 2007, p. o. vykázala 
k 31. 12. 2007 HV v celkovém objemu + 71.431,68 Kč a ZO souhlasí  s jeho převedením do 
rezervního fondu organizace. 

10) Výsledek hospodaření AMR Jindřichovice pod Smrkem, př. org. za rok 2007, AMR p.o. 
vykázala k 31.12.2007 HV v celkovém objemu -325.093,59 Kč a ZO souhlasí s tím, že bude 
převeden na účet 932 -  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

11) Vyhlášení Veřejné obchodní soutěže dle Zákona o zadávání veřejných zakázek v aktualizovaném 
znění  pro investiční akci – Výstavba sedmi rodinných ekologických nízkonákladových domků 
Jindřichovice pod Smrkem, a to jednacím řízením bez uveřejnění 

12) Účast na následujících projektech realizovaných z prostředků Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 polského partnera GMINY LEŚNA:  

 
a) Posilování transhraničních  edukačně - rekreačních vztahů pomocí vývojů sportovního 

zázemí Zakladní Školy v Smolniku – podíl obce JpSm .- 156,30 EUR 

b) Projekt a přestavba cyklostezky v úseku Lesna - Vodní přehrada - Hrad Czocha- podíl obce 
JpSm .- 300,5 EUR 

c) Vytvoření transhraniční kulturně - turistické cesty v centru Leśnej - podíl obce JpSm .- 
780,- EUR 
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13) Vyčlenit v případě realizace uvedených  projektů financovaných z prostředků  Operačního  
programu z rozpočtu obce JpSm. potřebnou finanční částku  na jeho realizaci. 

14) Místostarostu p. Novotného k podepsání dohody o spolupráci na projektu realizovaného 
z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
2007 – 2013 

15) Místostarostu p. Novotného jako pověřenou osobu za obec JpSm. ke všem úkonům potřebným k 
realizaci projektu 

16) Připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu Obecního úřadu 
dne 10.3.2008 

17) Účast na programu Místní agendy 21 včetně finanční spoluúčasti a pověřuje p. Zuzanu 
Svěrčinovou řízením procesu v rámci obce Jindřichovice pod Smrkem. 

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  ZAMÍTÁ :  

1) Postup při zadávacím řízení dle zveřejnění v otevřeném řízení v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 

 
III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ :  

1) Poděkování starosty Města Frýdlant ing. Ramzera za finanční příspěvek obce Jindřichovice pod 
Smrkem na zakoupení rentgenu pro nemocnici Frýdlant  

2) Informaci o průběhu jednání s možnými dodavateli výstavby sedmi rodinných ekologických 
nízkonákladových domků v Jindřichovicích pod Smrkem, 

3) Důvodovou zprávu o Zákonu o zadávání veřejných zakázek a Zákonu autorském. 

4) Informaci o stavu společnosti Jindřichovice s. r. o. 

 

IV. 

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ : 

1) Starostovi obce Ing. Petru Pávkovi postupovat při dalším řízení ve věci Veřejné obchodní 
soutěže dle tohoto usnesení. 

 

 Jindřichovice pod Smrkem 29. února 2008 

 

 

 

Pavel  Novotný     Ing. Petr Pávek 
Místostarosta obce     Starosta obce 


