
ZÁPIS 
jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem konaného 

dne 26. února   2009 v 18.00 hodin 
 

 

Program jednání  

1. Úvod, zahájení  
2. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
3. Prodej nízkonákladových rodinných domů 
4. Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP 
5. Zpráva o výsledku hospodaření r. 2008 
6. Rozpočet na rok 2009 
7.  Různé 

a) Schválení žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova  
b)  Schválení projektu – výstavba dětského hřiště 
c) Schválení žádosti o koupi cesty – stará trať 
d) Pozemkové úpravy 
e) Schválení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
f) Vlajka pro Tibet 
g) Vlk – OFŽP - připomínka 
h)    Potvrzení rozhodnutí ZO č. 3/1996 o prodeji pozemků v kú Jindřichovice 

 
8.  Závěr 

1) Úvod, zahájení 

Místostarosta provedl zahájení, přivítání účastníků a konstatoval usnášeníschopnost ZO.   

Ověřovatelé zápisu: Jiřina Staščáková a Lucie Andršová 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

Návrh na doplnění programu o body 7b – 7f, a 7h 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

2) Prodeje pozemků ve vlastnictví obce 

Projednání žádosti o odkoupení pozemku v majetku obce v kú Dětřichovec p. č. 57 a p. č. 
119/17– p. Skuček  (projednání zveřejnění záměru prodeje). V proběhlé diskuzi vzešel návrh 
na odložení zveřejnění záměru prodeje do ukončení pozemkových úprav, které právě 
v Dětřichovci probíhají, aby nedošlo ke komplikaci při zpracovávání návrhu pozemkových 
úprav  

Hlasování o odložení prodeje  

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

Přítomní : Pavel Novotný,  Jiřina Staščáková, Horst Krause,  Ing. Petr Pávek , Ivo Svěrčina ,  Petr 
Forman,   Lucie Andršová 

Nepřítomen: Mauer – omluven, Bursa-omluven,   
Přítomno: 15 občanů 
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3) Informace o stavu  nízkonákladových rodinných  domů 

Zastupitelstvo schválilo svým usnesením 2/2008 ze dne 29.4.2008 uzavření smluv o 
budoucích smlouvách kupních s těmito budoucími kupujícími 

a) Andrej a Jana Elešovi, bytem Most.  
b) Klára Heytmánková, bytem Praha 2,   
c) Daniel Bilík a Ludmila Berenika Bilíková, bytem Ostrava a Rychnov u Jablonce 

nad Nisou  

a současně pověřilo starostu k získání nových zájemců a uzavření smluv o budoucích 
smlouvách kupních.  Starosta na základě tohoto usnesení uzavřel 4. smlouvu s p. Trykarem 
Stanislavem (učitel ZŠaMŠ) a nyní se připravují k podpisu poslední 3 smlouvy budoucí 
kupní s následujícími zájemci (bližší podrobnosti o budoucích kupujících obdrželi zastupitelé 
v přílohách). 

d) Ondřej a Šárka  Zimovi, Děčín,   
e) Roman Kašpar, Dana Najmanová, Děčín 
f) Veronika Sommerová a Markéta Dolejší, byte, Most a Praha 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu popř. místostarostu k uzavření smluv 
budoucích kupních a následný prodej nízkonákladových rodinných domů předloženým 
zájemcům. 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

4) Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP 

a) p. Chudobová Marie, žádost o příspěvek na výměnu oken v jejím rodinném domě, čp. 
385 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

b) Melanie a Štěpán Matějkovi – žádost o příspěvek na vybudování topného systému na 
vytápění dřevní hmotou v jejich rodinném domě, čp. 82 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

5) Zpráva o výsledku hospodaření r. 2008 

         Zo předložena zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2008 s následujícím výsledkem: 

a) 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. 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

b) 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. 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

c) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2008  včetně 
inventur za rok 2008 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 



  

3. strana  
zápisu jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem konaného dne 26. února 2009 

v 18.00 hodin 
 

6) Rozpočet na rok 2009 

ZO předložen rozpočet na rok 20009 s následujícím návrhem: 
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,- 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

7) Různé: 
a) Schválení žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova – oprava místních 

komunikací. 
Obec JpSm. podává žádost o finanční podporu z Grantového fondu Lib. kraje ve výši  
200.000,-Kč. na opravu komunikací. S vlastními finančními prostředky ve výši 250.00 
Kč. by tak v letošním roce mohla vynaložit na opravu nejvíce poničených cest v obci 
celkem 450tisíc korun. Jednalo by se zejména o cesty v úseku od p. Kozlovské Anny 
k Trávníkovým a o cestu od Řehořů k Bohuňkovým. Návrh usnesení: ZO schvaluje 
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 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

 
b) Schválení žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na výstavbu 

dětského hřiště 
Obec JpSm. ve spolupráci s MA 21 podává žádost o poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova na výstavbu dětského hřiště (stará školka). Návrh usnesení: ZO 
schvaluje 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. 

Hlasování : Pro:      6    Proti:    0      Zdržel se:    1 

 
c) Schválení žádosti o převod pozemků do vlastnictví obce JpSm 

Obec požádala o převod pozemků do vlastnictví obce z vlastnictví Správy železniční 
dopravní cesty p. č.  1002 v kú Jindřichovice pod Smrkem  a  pozemku p. č. 208 v kú 
Dětřichovec  (stará trať) Jedná se o důležité přístupové cesty k pozemkům obce a dalším 
soukromým subjektům. Návrh usnesení: ZO schvaluje 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 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0  

d) Schválení plánu společných zařízení v rámci Komplexních Pozemkových Úprav 
Jindřichovice pod Smrkem (dále jen KPÚ).  
V rámci KPÚ které v obci probíhají, byl na základě jednání Poz. úřadu, Ateliéru krajinné 
ekologie, sboru zástupců vlastníků půdy a dalších subjektů vytvořen plán společných 
zařízení (cesty, vodní plochy a pod).  V současné době je PSZ připraven ke schválení ZO. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán společných zařízení v rámci KPÚ Jindřichovice pod 
Smrkem  

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 
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e) Schválení výše odměn neuvolněnému starostovi  a předsedům výborů zastupitelstva  
Na základě 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 je nutné schválit ZO výši odměn neuvolněnému starostovi   a předsedům výborů 
zastupitelstva. Návrh usnesení: ZO schvaluje Výši odměn neuvolněnému starostovi 
(9.131 Kč před zdaněním) a předsedům výborů zastupitelstva (880,-Kč před zdaněním) 
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 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

f)  Vlajka pro Tibet  

Zastupitelstvo obce bylo požádáno občanským sdružením LUNGTA, zda se vyvěšením 
tibetské vlajky připojí k Celosvětové kampani Vlajka pro Tibet. Touto akcí se připomíná 
50. výročí čínské okupace Tibetu. Vyvěšením vlajky naše obec především vyjadřuje 
postoj především k nedemokratickým postupům, omezování svobody slova, názoru a 
projevu,omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění 
bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to 
včetně nezletilých vězňů. Návrh usnesení: ZO schvaluje zapojení obce Jindřichovice 
pod Smrkem do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské 
vlajky na budovu obecního úřadu 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

g) Návrh na úpravu a doplnění podmínek poskytování podpory z Obecního fondu živ. 
prostředí 
Ing. Zbyněk Vlk předložil k projednání některé připomínky a návrhy změn na 
poskytování podpory z obecního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se 
případné změny budou vyžadovat zásah do statutu OFŽP, navrhlo zastupitelstvo jeho 
odložení na některé z příštích jednání, tak aby byly zastupitelstvu předloženy konkrétní a 
ucelené změny a doplnění. 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 

h) Potvrzení rozhodnutí ZO č. 3/1996 o prodeji pozemků v kú Jindřichovice 

Zastupitelstvo obce rozhodnutím č. 3/1996 schválilo prodej pozemků p. č. 762/3 a  p. č. 
770/2 ing. Pávkovi. Jednalo se o pozemky před jeho rodinným domem čp. 45. 
Rozhodnutí ZO podmínilo prodej dohodou se sousedy, kteří proti němu vznesli námitky. 
Ing. Pávek následně odkoupil pozemek v sousedství a ten sousedům převedl darem a 
odstranil tak překážky prodeje. Do současné doby však rozhodnutí o prodeji pozemků, 
které ZO schválilo nebylo naplněno. Katastrální úřad zápis do katastru nemovitostí 
podmínil opětovným schválením prodeje. Návrh usnesení: ZO schvaluje 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. 

Hlasování : Pro:      7    Proti:    0      Zdržel se:    0 
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Dotazy občanů: 

� p. Fuchs – co obec zamýšlí zakoupením bývalé výtopny na nádraží ČD 

odpověď: Obec se snaží zamezit odkoupení pozemku spekulanty. Následně se 
nabízí využití pro některé místní soukromé subjekty k rekonstrukci a 
smysluplnému využití ve prospěch místních občanů. 

� p. Fuch – co obec zamýšlí s bývalými prodejními prostory v bývalé Resslově 
vile 
odpověď – zatím není vypracován konkrétní projekt, ale uvažujeme o 
rekonstrukci a vybudování bytu 

� p. Kozlovský – lze nějak blíže porovnat topení EKOBRIKET, dřeva a uhlí? 
odpověď: Je nutné především vyzkoušet účinnost a spotřebu. EKOBRIKETY 
není příliš účinné spalovat v klasických kotlech na uhlí. Vyplatí se vyměnit kotel 
za kotel určený přímo ke spalování dřevních hmot. Důležité jsou i tepelné ztráty 
domu. Na přestavbu vytápění lze z různých zdrojů získat finanční podporu, např. 
i z Obecního fondu živ. prostředí 

Závěr  

     Starosta obce se rozloučil s přítomnými a ZO bylo ukončeno. 

 

ZO ukončeno 26. 2. 2009 ve   20.15 hodin. 

  

Zapsal: Novotný Pavel  

Ověřovatelé zápisu: Staščáková Jiřina    

 Andršová Lucie   
    


