
 

USNESENÍ Č. 1/2009 
ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P .S. KONANÉHO  

DNE  26.  ÚNORA  2009 
Zastupitelstvo obce se v počtu   7  zastupitelů usneslo takto :  

I.   
ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  

1) Uzavření smluv budoucích kupních a následný prodej nízkonákladových rodinných domů těmto 
zájemcům: 

a) nízkonákladový RD na p. p.č. 1041/16 a 1041/29 včetně přilehlého pozemku p. č. 1041/12 
panu Stanislavu Trykarovi, bytem Most, Javorová 3097 za cenu  

b) nízkonákladový RD na p. p.č. 1041/20 a 1041/25 včetně přilehlého pozemku p. č. 1041/8 
manželům Ondřeji a Šárce Zimovým, bytem Stoliční 1203/2, Děčín a současně pověřuje 
starostu k podpisu zástavní smlouvy k zajištění pohledávky Banky za Budoucím kupujícím 
z titulu úvěru, který bude Budoucímu kupujícímu poskytnut  k  financování části kupní 
ceny 

c) nízkonákladový RD na p. p.č. 1041/21 a 1041/24 včetně přilehlého pozemku p. č. 1041/7 
p. Kašparovi, Svatopluka Čecha 2120, Česká Lípa   

d) nízkonákladový RD na p. p.č. 1041/22 a 1041/23 včetně přilehlého pozemku p. č. 1041/6 
Markétě Dolejší, bytem U Lomu 1578/3, Most, 434 01 a Veronika Somerová, Nechvílova 
1845/1, Praha 4 – Chodov, 148 00 a současně pověřuje starostu k podpisu zástavní 
smlouvy k zajištění pohledávky Banky za Budoucím kupujícím z titulu úvěru, který bude 
Budoucímu kupujícímu poskytnut  k  financování části kupní ceny 

2) Poskytnutí příspěvku z OFŽP p. Marii Chudobové na výměnu oken v jejím RD, Jindřichovice pod 
Smrkem, čp. 385 

3) Poskytnutí příspěvku z OFŽP p. Štěpánu Matějkovi na realizaci vytápění domu dřevní hmotou 
v jeho RD č.p. 82 

4) Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, př. org. za rok 2008, p. o. vykázala 
k 31. 12. 2008 HV v celkovém objemu + 18.651,32 Kč a ZO souhlasí  s jeho převedením do 
rezervního fondu organizace 

5) Výsledek hospodaření AMR Jindřichovice pod Smrkem, př. org. za rok 2008, AMR p.o. vykázala 
k 31.12.2008 HV v celkovém objemu +112.631,62 Kč a ZO souhlasí s tím, že bude převeden na 
účet  932 -  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2008  včetně 
inventur za rok 2008 

7) Rozpočet obce na rok 2009 -  přebytkový. Příjmy -21.286.080 Kč. Financování  - 2.254.920 Kč  
(dočerpání úvěru na RD). Výdaje – 12.496.640,- Kč.  + financování (splátky úvěru) 11.044.360,- 

8) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na opravu místních 
komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl z rozpočtu obce. Akce je v souladu 
s Programem obnovy obce, bod. 5.5.6 - Komunikace 

9) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na výstavbu dětského hřiště a 
vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl z rozpočtu obce. Akce je v souladu s Programem 
obnovy obce, bod. 4.2 – Kulturní a sociální oblast.. 



10) Převod pozemku p. č.  1002 v kú Jindřichovice pod Smrkem  a  pozemku p. č. 208 v kú 
Dětřichovec z majetku SŽDC SO do majetku obce Jindřichovice pod Smrkem 

11) Plán společných zařízení v rámci KPÚ Jindřichovice pod Smrkem  

12) Výši odměn neuvolněnému starostovi (9.131 Kč) a předsedům výborů zastupitelstva (880,-Kč) dle 
Nařízení  vlády ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů 

13) Zapojení obce Jindřichovice pod Smrkem do mezinárodní kampaně „VIajka pro Tibet“ formou 
vyvěšení tibetské vlajky na budovu obecního úřadu 

14) Prodej pozemku p. č. 762/3 o výměře 294 m2 a p. č. 770/2 o výměře 389 m2 Ing. Petrovi Pávkovi a 
potvrzuje tak rozhodnutí o prodeji předmětných pozemků usnesením ZO č. 3/1996 ze dne 
13.3.1996  za cenu celkem 15.777,-Kč. 

 
II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  OKLÁDÁ :  
1)  Prodej pozemku p. č.  57 a p. č. 119/17 v k.ú. Dětřichovec 

 

III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ  
1)  Podněty Ing. Vlka k zásadám poskytování příspěvku z Obecního fondu životního prostředí 

 
 

 

 Jindřichovice pod Smrkem 26. února 2009 

 

 

 
Pavel  Novotný     Ing. Petr Pávek 

Místostarosta obce     Starosta obce 


