
 
 
 

USNESENÍ Č. 2/2011  
ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 25. 2. 2011 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
I. 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 

1) Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova z Grantového fondu Libereckého kraje na „Opravu 
místních komunikací“ a současně se zavazuje vyčlenit finanční prostředky na vlastní podíl obce. 

2) Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002207/VB3 mezi Obcí Jindřichovice pod Smrkem a 
společností ČEZ Distribuce, a.s.  k pozemkům obce p. č. 289, 308 a 1041/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem.   

3) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem: 

- hlavní činnost  22.188,07 Kč 
- hospodářská činnost 13.446,97 Kč 
 

a současně schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku 35.635,04 Kč do rezervního fondu 
příspěvkové organizace.  

4) Místostarostu obce Ing. Luboše Salabu jako zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Jindřichovice pod 
Smrkem, p. o.  

5) Příspěvek z OFŽP p. M. Vondráčkovi na zateplení části rodinného domu č.p. 137 ve výši 2.148 Kč. 

6) Záměr O. Fortelky s výstavbou objektu k trvalému bydlení na p.č. 1041/1 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V ĚDOMÍ 

1) ZO bere na vědomí skutečnost, že v rámci projednávání pozemkových úprav, dojde k dohodě mezi obcí a p. 
Fortelkou, kdy obci připadne pozemek vytvořený z p. č. 1042, kde se nachází studna včetně vytvoření 
přístupové cesty k pozemku. Obec současně nebude při připravovaném stavebním řízení bránit výstavbě 
objektu k trvalému bydlení na parcele p. č. 1041/1 v majetku p. Fortelky a umožní napojení objektu na přívod 
vody ze studně k běžnému zásobování vodou. Na pozemku v majetku p. Fortelky pak bude zřízeno věcné 
břemeno za účelem nutných oprav na vodovodním řádu.  

 
2) Návrh zastupitele M. Vondráčka na projednání zavedení názvů ulic v obci. Současně OÚ započne se 

zjišťováním dopadu na občany, instituce a úřady v případě, že ZO rozhodne o realizaci návrhu. 

III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE ULÁDÁ  
1) Starostovi projednat s p. L. Zálesákem situaci ohledně problémů s dodávkou vody do bytů ve vlastnictví manželů 

Zlesákových.  

2) Místostarostovi  po následujícím jednání školské rady podat ZO zprávu o činnosti rady 
IV. 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ 

1) Prodej p.č. 126/3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, manželům Jitce a Luďku Zlesákovým. Prodej byl 
schválen 25. 6. 2010 usnesením ZO č. 4/2010, odst. I., písm. c). 

Jindřichovice pod Smrkem 25. února 2011  
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                          místostarosta obce 


