
 

USNESENÍ Č. 5/2008 
ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P .S. KONANÉHO  

DNE  18.  PROSINCE  2008 
Zastupitelstvo obce se v počtu   6  zastupitelů usneslo takto :  

I.   
ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  

1) Bezúplatný převod pozemků do majetku obce p. č. 90/1, 91/1, 93/1, 91/2, 92/1, 92/4 na základě 
Darovací smlouvy č. OLP/20015/2008 mezi Libereckým krajem a obcí Jindřichovice pod Smrkem 

2) Bezúplatný převod pozemku p. č. 115/7 v kú Jindřichovice pod Smrkem z majetku PFČR do 
majetku obce Jindřichovice 

3) Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP OS Lunaria  na ekologický kompostér ve výši 12.000,-Kč. 
nevratné dotace a 12.000,- Kč. formou půjčky rozloženou do 8 splátek a dobou splatnosti na 4 
roky 

4) Příspěvek na činnost DSO Mikroregion Frýdlantsko na rok 2009 ve výši 16,- Kč na obyvatele 

5) Úpravu rozpočtu  30.11.2008 – příjmy – 37.039,56,- Kč, výdaje -160.159,56,- Kč, financování -
123.120 Kč. a současně pověřuje místostarostu ke schválení nutných úprav rozpočtu v závěru 
roku. O těchto úpravách místostarosta bude ZO informováno na nejbližším zasedání. 

6) Rozpočtové provizorium na rok 2009 dle příjmů a výdajů v roce 2008 do schválení rozpočtu na 
rok 2009 

7) Zakoupení budovy bývalé výtopny na nádraží na pozemku p. č. 430, p. p. č. 429 a  část pozemku 
p. č.  474 vše v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem – současný majitel ČD SO 

8) Výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2009 ve výši 500,-Kč. 

9) Změnu provozní doby Mateřské školy od 6.30 do 15.30 hodin 

10) Uzavření darovací smlouvy č. HSLI-251-32/KŘ-EKO-PSM2-249-2008 mezi Hasičským 
záchranným sborem Libereckého kraje a obcí Jindřichovice pod Smrkem o bezúplatném převodu 
hasičského speciálu CAS 32 T 815            

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  OKLÁDÁ :  
1) Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP p. Kopalová a současně ukládá místostarostovi zajistit od p. 

Kopalové popis provedených stavebních úprav   

 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE  ZAMÍTÁ :  

1) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 97 v k.ú. Dětřichovec na základě žádosti o odprodej 
pozemku – žadatel. p. Mlejnek 

2) Účast na projektu DSO Mikroregionu Frýdlantsko – 3D mapy 



 
 

III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ  
1) Informaci o pokračování výstavby nízkonákladových rodinných domů a stavu čerpání úvěru a 

souhlasí s prodloužením úvěrové smlouvy č. 984/08/LCD do 31. 3. 2009 

2) Informaci o personální situaci ve škole a připravovaném výběrovém řízení na ředitele/lky 
školy 

3) Informaci o stavu rekonstrukce dvou místností v budově knihovny 

4) Informaci o připravovaném projektu rekonstrukce bývalé truhlárny na společenský dům a 
bytovou vestavbu 

5) Informaci o nařízeních starosty 

 
 

 

 Jindřichovice pod Smrkem 18. prosince  2008 

 

 

 
Pavel  Novotný     Ing. Petr Pávek 

Místostarosta obce     Starosta obce 


