USNESENÍ Č. 2/2009
ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO
DNE

29.

DUBNA

2009

Zastupitelstvo obce se v počtu 6 zastupitelů usneslo takto :
I.

ZASTUPITELSTVO OBCE

SCHVALUJE :

1) Zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce:
a)
p. č. 228 /6, ostatní plocha, ostatní komunikace
b)
p. č. 228/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
c)
p. č. 126/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
d)
p. č. 126/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú Jindřichovice pod Smrkem na základě budoucího geometrického plánu, který
bude řešit rozdělení jednotlivých pozemků
2) Zahájení jednání o nákupu pozemku do vlastnictví obce p. č. 141 v k.ú. Jindřichovice pod
Smrkem od p. Kelerové
3) Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Jindřichovice pod Smrkem a PF ČR o pronájmu pozemků
sloužících jako komunikace, p. č. 921/2. p. č. 921/1, p. č. 1092 v k. ú Jindřichovice pod Smrkem.
Cena nájmu za 1 m2 bude odpovídat ceně obvyklé.
4) Žádosti o finanční podporu na následující projekty:
a) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na revitalizaci
třešňové aleje v lokalitě zvané ,,Kukačka“ a vyčleněni finančních prostředků na vlastní podíl z
rozpočtu obce.
b) Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013(Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova – EAFRD),osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace
místní rozvojové strategie na stavební úpravy a dovybavení ZŠ a MŠ Jindřichovice pod
Smrkem p. o. za účelem zvýšení kapacity mateřské školky. Zastupitelé budou s projektem
podrobněji seznámeni na pracovním jednání před podáním žádosti.
c) Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Oáza skřítků z NADACE PARTNERSTVÍ
z programu STROM ŽIVOTA a bere na vědomí pověření ing. Zuzany Svěrčinové
realizátorem projektu.
5) Celoroční hospodaření obce JpSm za rok 2008 bez výhrad a současně schvaluje úpravu rozpočtu
týkající se příjmů a výdajů na volby do Evropského parlamentu (+20.000Kč) a poskytnutí
příspěvku na hospodaření v lesích (+ 19.920Kč) a proúčtování příjmů a výdajů DPPO
(1.315.860Kč)
6) Žádost p. Hégra o příspěvek z OFŽP na výměnu oken v jeho rodinném domě v Jindřichovicích
pod Smrkem, čp. 333
7) Pronájem nebytových prostor p. Bursovi v Resslově vile, čp. 83
8) Dodatek smlouvy o dílo mezi obcí Jindřichovice pod Smrkem a dodavatelem části stavebních
prací nízkonákladových domů Miloslavem Štěpánkem. Dodatek se týká zvýšení ceny za dodávku
stavby ve výši 3 x 150 tis. korun. Navýšení ceny je plně kryto zvýšením ceny za prodej domů
budoucími kupujícími.

II.

ZASTUPITELSTVO OBCE

BERE NA VĚDOMÍ :

1) Omezení provozu mateřské školky v průběhu stavebních úprav v době prázdnin
2) Informaci o skutečnosti, že obec se stává od 1. června 2009 plátcem DPH
3) Informaci o stavu zařízení a úprav v obecní kotelně
III.

ZASTUPITELSTVO OBCE

UKLÁDÁ

1) Místostarostovi zjistit stav a podmínky pro přípravu územního plánu na MěÚ Frýdlant
2) Místostarostovi zajistit podání informace informace o stavu o s. r. o v majetku obce - VSCM
a společnosti Jindřichovice s. r. o.
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