
 

USNESENÍ Č. 3/2010 
ZE ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE P .S. KONANÉHO  

 

DNE  23. DUBNA 2010 
Zastupitelstvo obce se v počtu  7 zastupitelů usneslo takto :  

I.   
ZASTUPITELSTVO OBCE  SCHVALUJE  

1) Přejmenování hasičské soutěže o pohár starosty Jindřichovic na nový název„Memoriál Horsta 
Krauseho“ 

2) Rozpočet obce na rok 2010 -  přebytkový. Příjmy – 16.634.850 Kč. Financování  - 2.836.360 Kč. 
Výdaje – 13.798.490 Kč.  

3) Zrušení příspěvkové organizace obce Agentura mikroregionálního rozvoje p. o. ke dni 30. dubna 
2010. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů přecházejí všechna práva a závazky na zřizovatele.  

4) Nákup lesnické techniky – traktoru s čelním nakladačem přičemž cena traktoru nesmí přesáhnout 
900tis. (bez DPH) a čelního nakladače jehož cena nesmí přesáhnout 200 tis. Kč.(bez DPH) s tím, 
že obec ze svého rozpočtu vyčlení vlastní podíl na nákup stroje. Struktura financování 300.000 Kč. 
– záloha na techniku z vlastních zdrojů, 336.000 Kč. – dotace SZIF, 550.000 Kč. – úvěr na 4 roky 
+ částka na předfinancování dotace, která bude po obdržení dotace vrácena jako mimořádná 
splátka. 

5) Prodej pozemku ve vlastnictví obce p. č. 92 v k. ú. Dětřichovec o výměře 72m2 Eva a František 
Veletovi, trvale bytem Liberec za částku 100 Kč. 

6) Příspěvek ve výši 4 Kč na obyvatele Jindřichovic pod Smrkem na podporu protidrogové prevence 
na frýdlantsku (ADVAITA, Most k naději)  

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE  BERE NA VĚDOMÍ : 
1) Skutečnost, že obec JpS byla úspěšná při podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova, 

schválenou usnesením ZO č. 5/2009 ze dne 16. října 2009 a ukládá místostarostovi P. Novotnému 
provést všechny kroky související s nákupem traktoru, v souladu s dodržením zákonných postupů a 
účelovými specifikacemi stroje. 

III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ  

1) Žádost o pronájem o pronájmu pozemků pod větrnými elektrárnami za účelem pořádání 
technoparty (příloha) 

 

Jindřichovice pod Smrkem 23. dubna 2010 

 

 
Pavel  Novotný     Ing. Petr Pávek 

Místostarosta obce     Starosta obce 


