
 

USNESENÍ Č. 1/2010 
ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P .S. KONANÉHO  

DNE  24.  ÚNORA  2010 
Zastupitelstvo obce se v počtu  8  zastupitelů usneslo takto :  

I.   
ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE :  

1) Příspěvek z OFŽP ve výši 15.000 Kč na zateplení rodinného domu v Jindřichovicích pod Smrkem, 
část Dětřichovec, čp. 1 – příjemce p. B. Latušinský. 

2) Příspěvek z OFŽP ve výši 15.000 Kč na zateplení rodinného domu v Jindřichovicích pod Smrkem, 
č. p. 385 – příjemce p. M. Chudobová   

3) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. J. Burešem, bytem Nové Město pod Smrkem, 
Myslbekova, čp. 943 na pozemek p. č. 679/1 za částku 4.574Kč. a p. č. 679/2 za částku 3.034Kč 
v k. ú Jindřichovice pod Smrkem za účelem výstavby rodinného domu. Součástí smlouvy bude i 
podmínka zřízení věcného břemene přístupu na pozemek p. č. 680 pro oprávněného L. Mazurka, 
bytem Jindřichovice pod Smrkem, č. p. 96 

4) Zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce p. č. 92 v k. ú. Dětřichovec, zahrada o 
výměře 72m2.  

5) Místní poplatky na rok 2010 zůstávají v dosavadní výši 

a) Poplatek za psa – 60 Kč a každého dalšího psa 100 Kč. 

b) Poplatek za svoz odpadu : 

    Podle čl. 3 odst. 1 -  500 Kč. 

   Podle č.l. 3 odst. 2 -  250 Kč (snížená sazba) 

6) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na opravu místních 
komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl z rozpočtu obce 

7) Dodatek. Č. 2 ke smlouvě č. 08670291 o poskytnutí podpory uzavřené mezi obcí Jindřichovice 
pod Smrkem a Státním fondem životního prostředí ze dne 17. 12. 2002  

8) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  číslo IV-12-4007689/P001 mezi 
obcí Jindřichovice pod Smrkem a společností ČEZ Distribuce na pozemek p. č. 74 v k. u. 
Jindřichovice pod Smrkem 

9) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4003246/1 pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. na 
pozemky p. č. 289, p. č. 308, p. č. 1041/2 v še v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem 

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 
1) Provedené úpravy rozpočtu k 31. 12. 2009 

III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  ODKLÁDÁ :  
1) Rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce p. č. 782/2 a část 778/1 

na základě žádosti p. Péčiho a p. Saučukové do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům za 
cestami, které jsou předmětem žádosti o prodej pozemků.  

Jindřichovice pod Smrkem 24. února 2010 

 

 
Pavel  Novotný     Ing. Petr Pávek 

Místostarosta obce     Starosta obce 


