
 
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 3/2011  
ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 22. 4. 2011 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 9 zastupitelů usneslo takto : 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 

1) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002514/01 mezi 
Obcí Jindřichovice pod Smrkem a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupeného společností 
Bimont, s.r.o. Liberec. Jedná se položení přívodního kabelu položeného přes pozemky obce p.č. 
578, 579 a 552/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, k objektu p.č. 579 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. Jedná se o prostřední zděnou budovu v Tardexu. 

2) Žádost J. Cimplové o poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu. Výše 
přípěvku činí 11.902 Kč. Proplacení částky bude provedeno pro realizaci akce. 

3) Podání žádosti o dotaci na ošetření lípy u č.p. 83 z programu Péče o krajinu v roce 2011 – 
podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí z Agentury 
regionálního rozvoje. Vlastní podíl obci činí 10 % nákladů tj. 1.920 Kč. 

4) Dodatek č. 1) Veřejnoprávní smlouvy za výkon správního řízení mezi obcí Jindřichovice pod 
Smrkem a městem Nové Město pod Smrkem uzavřené dne 10. 10. 2003.  

5) Záměr prodeje části pozemku p.č. 133 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem.  

6) Záměr prodeje části pozemku p.č. 126/1, ostatní plocha o výměře 255 m2 za cenu 11.622 Kč 
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

7) Rozpočet na rok 2011 jako přebytkový. Příjmy 15.352.287 Kč, výdaje 12.133.815 Kč, 
financování 3.218.472 Kč. 

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ 

1) Starostovi obce vypracovat nesouhlasné stanovisko na KORID LK v souvislosti s navrženou 
optimalizací veřejné dopravy.  

 

2) Starostovi obce vstoupit v jednání se starostou města Nové Město pod Smrkem a Správním 
odborem MÚ Nové Město pod Smrkem a vyjednat možnost přenesení nákladů přestupkového 
řízení na konkrétního pachatele.  

 

3)  Starostovi zajištění odběru vzorků vody přímo z vodního zdroje studny v Unitexu odbornou 
firmou a provedení zkráceného rozboru kvality vody. 

 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESOUHLASÍ 

1) ZO Jindřichovice pod Smrkem zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem KORIDu LK 
v souvislosti s připravovanou optimalizací veřejné dopravy. Zejména nesouhlasí s úplným 
rušením vlakové přepravy v pracovní dny. Uvedené opatření by mělo komplexně negativní 
dopad na obyvatele obce zejména v podobě zhoršení kvality dopravní obslužnosti, vylučuje 
z přepravy především mladé rodiny cestující s kočárky, převedením vlakové přepravy na silnice 
zhorší už tak špatný stav provozu na úzkých a špatných komunikacích a v neposlední řadě bude 
mít za následek další pokles počtu přepravovaných osob, které se uchýlí k přepravě soukromými 
dopravními prostředky. ZO nemůže přijmout argument vyšší nákladovosti na provoz vlakové 
přepravy oproti autobusové, neboť zde nejsou zahrnuty náklady udržování silnic, které jsou 
financovány z jiné rozpočtové položky. Navržená „optimalizace“ snižuje atraktivitu obce, která 
je součástí hospodářsky slabé oblasti a stala by se tak hůře dostupným cílem v oblasti turistiky a 
cykloturistiky. Uvedené opatření by tak popíralo rozvojové cíle nejen obce Jindřichovice pod 
Smrkem, ale i mikroregionu frýdlantsko a Libereckého kraje. ZO současně ukládá starostovi 
vypracovat nesouhlasné stanovisko na KORID LK v souvislosti s navrženou optimalizací 
veřejné dopravy. 



 
IV. 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ 

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

 

 

 
Jindřichovice pod Smrkem 22. dubna 2011  

 
 
 
 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                          místostarosta obce 
 


