
 
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 4/2011  
ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 24. 6. 2011 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto : 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 

1) Prodej pozemku p.č. 126/1, ostatní plocha o výměře 255 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 
manželům Ivaně a Igoru Brunclíkovým, bytem Praha 8, Na Slovance 1939 za cenu 11.622 Kč. 

2) Smlouvy o dílo č. 111023/SaM/CL/2011 a 111024/SaM/CL/2011 mezi obcí Jindřichovice pod 
Smrkem a firmou SaM Česká Lípa na provedení akce: Oprava mostů a komunikací 
poškozených živelnou pohromou v obci Jindřichovice pod Smrkem. V případě, že nebude 
dotace přiznána poskytovatelem v plné 90% výši, bude objem prací ponížen tak, aby vlastní 
podíl objednatele nepřekročil původní částku na akci vyčleněnou, tj. 10% ze smluvní ceny 
maximálně však 1 mio Kč. 

3) Podání žádosti o dotaci na revitalizaci rybníku z Operačního programu životního prostředí 
(prostředky EU), oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny – poskytovatel MŽP 
ČR. Náklady na revitalizaci toku nepřesáhnou 1,5 mio Kč a náklady na revitalizaci vodní nádrže 
nepřesáhnou částku 1,1 mio Kč bez DPH.   

4) Závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, bez 
výhrad. 

5) Žádost Moravské národní obce o podporu akce „Za vyvěšování moravské zemské vlajky“ na 
den duchovních patronů Moravy Sv. Cyrila a Metoděje a spolupatronů Evropy dne 5. července.   

6) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002619/VB1 
mezi Obcí Jindřichovice pod Smrkem a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupeného 
společností EMJ, s.r.o. Frýdlant. Jedná se položení přívodního kabelu položeného přes pozemky 
obce p.č. 778/1 a 679/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem k pozemku s plánovanou výstavbou 
rodinného domu J. Bureše.  

7) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ, p.o. Jindřichovice pod Smrkem o navýšení rozpočtu pro rok 2011 o 
50.000 Kč na původně požadovaných 680.000 Kč. 

II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ 

1) Žádost manželů Sedláčkových o příspěvek z OFŽP na výměnu kotle.  
 

 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V ĚDOMÍ 

1) Otevřený dopis manželů Zlesákových adresovaný zastupitelstvu obce Jindřichovice pod 
Smrkem, týkající se problému s výší nájemného a dalších služeb v bytovkách.  

 

 

 
Jindřichovice pod Smrkem 24. června 2011  

 
 

 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                          místostarosta obce 
 


