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Z Á P I S 
z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, 

 konaného dne 2. 9. 2011 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, 
Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA, Luboš MAUER, Jiří ZEZULKA.    

Omluveni: 0 – p. Luboš Mauer se dostavil v v 19:05. 

Přítomno: 4 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů. 
2. Prodej pozemků ve vlastnictví obce - Brunclík. 
3. Žádost o poskytnutí příspěvku z OFŽP. 
4. Úprava rozpočtu.  
5. Projektové přípravy na zateplení budovy ZŠaMŠ a OÚ. 
6. Různé – doplnění programu, dotazy občanů. 
8. Závěr. 

1. Úvod, zahájení 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Následovalo 
doplnění programu jednání o následující body č. 6) a)- žádost Jiřího Bursy o vydání souhlasu obce se stavbou; č. 6) 
b) žádost Růženy Andělové o prominutí poplatku za komunální odpad. Vzhledem k přítomnosti energetického 
auditora p. Kouta, požádal starosta o zařazení bodu č. 5) místo bodu č. 2). 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání  hlasování: 8 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

Volba ověřovatelů zápisu: Jiří Zezulka a Lubomír Ležovič hlasování: 6 – 0 – 2   
(Usnesení bylo přijato) 

2. Projektové přípravy na zateplení budovy ZŠaMŠ a OÚ 
 

Starosta informuje, že dle získaných informací by měla být v polovině září vypsána výzva SFŽP k předkládání 
žádostí o finanční podporu, na zateplení veřejných budov.Relevantní informace budou známy ještě před jejím 
vyhlášením.Vzhledem k tomu, že příjem žádostí bude omezován na jeden měsíc (tedy do poloviny října), bude 
nutno započít s přípravami okamžitě, jakmile bude informace potvrzena. Situace je pro obec o to složitější, že se 
bude jednat o jedinou a poslední výzvu, v níž nebude podmínka rekonstrukce přeměny vytápění z fosilních paliv na 
šetrnější způsob vytápění. Protože obec má jako zdroj vytápění kotelnu na biomasu, nebude moci v obvyklých 
výzvách tuto podmínku splnit a šance získat dotaci na tyto akce v dalších výzvách bude nemožná. Zastupitelům se 
představil p. Kout – energetický auditor spolupracující se SFŽP. P. Kout informuje zastupitele o zateplovacím 
programu. Díky vlastnictví kotelny na biomasu, nemá obec šanci získat dotační titul na úsporu nákladů CO2 ale je 
šance získat finance na zateplení budov. Pan Forman - jaká je výše spoluúčasti obce. Pan Kout  - je to 15%, cirka 
se jedná o 340 tis. Kč za obě budovy a to následovně (150 tis. Kč projektová dokumentace, 115 tis. Kč energetický 
audit, 75 tis. Kč zpracování žádosti). Pan Zezulka  - spoluúčast obce je placena  při schválení dotace či vždy?  Pan 
Kout  – spoluúčast obce se hradí pouze při přiznání dotace. Pan Bursa – cena je příliš vysoká, měl by se stanovit 
cenový strop na jednotlivé položky. Pan Kout  – cena je odvislá od jednání. Sám jistě víte, jak takovéto věci 
fungují. Já jako energetický auditor se musím řídit tabulkovým honorářovým řádem. Mám údaje o velikosti budov 
a spotřebě energií. Cena projektu je ve výši 90% uznatelných nákladů pokud bude dotace přiznána. Pokud přiznána 
nebude, tak obec uhradí náklady na přípravu projektu ve výši 40% a zbývajících 60% po získání dotace. Starosta – 
v první fázi se hradí pouze náklady na zpracování dotace zbytek až po přiznání. V současné době projekt stavební 
části zpracovaný máme na oba objekty, jeho hodnota je zhruba 75 tis. Kč. Je to velmi nízká cena. Pan Bursa – Jsou 
v tom projektu stávající stavy a rozpočet, počítá se zateplením. Pan Kout  – ano, jedná se o projektovou 
dokumentaci z roku 2008 a se zateplením je v ní počítáno. Pan Bursa – nevím, zda se musí použít zrovna tento 
projekt. Jistě se to dá najít někde levněji. Zcela určitě máme projekt z roku 1974 kdy se prováděla rekonstrukce 
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školy a obecní úřad také někdo zpracovával. Stavební úřad v Novém Městě projektovou dokumentaci k objektům 
musí mít. Není rozumné tlačit nás do takovéto věci předem, teď, honem, hned. Pan Kout  – pokud se vám zdá 
projektová dokumentace drahá, oslovte firmy které jej zpracují levněji ale zcela jistě nebude zpracován včas a 
v takové kvalitě, aby mohl být použit k žádosti. Máte k dispozici aktuální stavy včetně digitálního zaměření. Pan 
Bursa – digitální zaměření všude není potřebné, znám to z vlastní praxe. Použijme starou projektovou 
dokumentaci. Pan Kout  – pokud chcete použít projektovou dokumentaci z roku 1974, tak nemá smysl o dotaci 
vůbec žádat. Toto nebude SFŽP v žádném případě akceptovat, to je vám doufám jasné i z Vaší praxe pane Burso. 
Pan Fortelko (dotaz z pléna) – Pokud nebude výzva vyhlášena, kolik to bude obec stát? Není to stejné případ jako 
s rybníkem kdy se vše muselo honem schválit a podat a výsledek žádný? Starosta – Projekt revitalizace rybníka 
byl podán 15.6. a to pouze na něj a ne na potok. Ostatně podrobná informace byla sdělena na předchozím 
zastupitelstvu a je i v zápise. Pan Bursa – to není zdaleka jisté zda bude dotace na rybník schválena. Je to 
odstrašující příklad který nás stál již 600 až 700 tis. Kč. Pojďme do projektu s minimem investic. Starosta – není 
pravda, že nás rybník stál 600 až 700 tis. Kč. Kdo takovou částku sdělil? Pan Bursa – je to pravda, sám si jí 
ověřoval z vícero zdrojů. Neustále jsme jako zastupitelé obelhávání a nejsou nám sdělovány informace. Starosta  - 
zajímal by mne zdroj který náklady na rybník které obec měla údajně ve výši 600 až 700 tis. Kč sdělil. Pan Bursa 
na tuto otázku neodpověděl … Pan Kout  – vraťme se prosím k tématu a opusťme osobní averze. Pan Salaba – co 
vše potřebuje obec v první fázi projektu? (během projednávání se dostavil zastupitel p. Luboš Mauer) Pan Kout  – 
informace které mám a zde je předkládám si můžete každý ověřit přímo na SFŽP. Rovněž si můžete ověřit jak se 
pohybují ceny za zpracování projektové dokumentace a další náležitosti. Je na obci, zda si nechá zpracovat 
projektovou dokumentaci a k tomu energetický audit ještě před tím, než bude vypsána výzva k předkládání žádostí. 
Hrajeme zde o čas, neboť na předkládání žádostí bude pouze měsíc. Energetický audit ovšem musí být ihned 
přiložen. Celková cena za zpracovaný projekt činí pro vaší obec jak zde již bylo řečeno 340 tis. Kč za oba objekty. 
150 tis. Kč je projektová dokumentace, 115 tis. Kč energetický audit a 75 tis. Kč zpracování žádosti. Jedná se o 
standardní rozsah cen. Já osobně zpracuji za oba objekty energetický audit se slevou a to v celkové výši 115 tis. Kč. 
Pan Zezulka – 340 tis. Kč je velké riziko. Starosta – riziko je to stejné jako u každého jiného projektu. Zde máme 
jedinečnou šanci na získání dotace na zateplení budov OÚ a ZŠaMŠ tak, jak bylo prezentováno. U těchto dvou 
objektů, se celková výše dotace pohybuje okolo 9 mio. Kč. Díky tomu, že máme kotelnu na biomasu, nemusíme 
máme velkou šanci. Náklady vynaložené do projektu ze strany obce se vrátí na úspoře energií a vytápění.  Pan 
Kout  - zpracovávám audity na různé objekty a pro různé obce (např. Kryštofovo Údolí) které nemají využití, u vás 
to je na veřejné budovy. Každá obec si rozumně hlídá své rozpočty. Je proto na vašem uvážení, zda vůbec obec 
takto do budov investovat chce. Pan Bursa – všechny tyto práce nechat zařídit za minimální ceny ale až po jistotě 
získání dotace. Pokud dopadne tak je to v pořádku, pokud ne, tak riziko ztráty 340 tis. Kč je enormní.Obec nese 
veliké riziko oproti dodavatelům a proto by také oni měli nést určitou míru v tomto případě. Pan Kout  – mnou 
navržená cena je již po slevě. Nejen já ale jistě i zde vy ostatní máte své zkušenosti s tím, jak kvalitní práci lze 
odvést za určitou částku. Pan Bursa – jakou mají ostatní dodavatelé zisky v této zakázce? Navrhuji uhradit jejich 
činnost až po získání dotace, dříve ne. Jak dlouho je platný energetický audit? Pan Zezulka – slevu jistě dají i 
ostatní a ne jen pan Kout. Starosta – toto vše jsou čistě režijní náklady za které nám to firmy zhotoví. Spolu 
s místostarostou který byl u jednání s dodavateli přítomen jsme se snažili zajistit nejnižší možnou cenu. Dodavatel 
nemůže jít pod své náklady na zpracovatele a materiální zajištění. Jejich ceny jsou bez marže a jsou to čistě náklady 
na zhotovení bez 0% zisku. Pan Kout  – energetický audit je platný na 10 let. Spolupracuji s různými firmami které 
se zabývají zateplováním budov a pro upřesnění mohu uvést, že energetický audit na 5ti patrový panelový dům 
stojí 50 tis. Kč. Je to objekt jednoduší a ne tak členěný jako zde máte. Zde je rovněž míra rizika stejná jako ve 
vašem případě. Pan Bursa – pokud zateplením uspoříme finanční prostředky tak jsem pro. Jakým způsobem ovšem 
zhodnotíme náklady na projektovou dokumentaci? Starosta – máme zpracovanou projektovou dokumentaci z roku 
2008 na celkovou rekonstrukci ZŠaMŠ a OÚ. Jedná se o aktuální stav. Tento projekt máme zdarma pokud jej 
nebudeme využívat. Pokud jej ovšem uplatníme, tak jej zhotoviteli uhradíme. Pan Bursa – kdo projekt zpracovával 
a proč o něm zastupitelé neví. Můžeme jej přeci používat dále i bez vědomí autora ! Starosta – projekt zpracovala 
firma Prodin pro tehdejší možnost získání grantu z EU fondů. Tehdejší domluva zněla, že v případě že jej budeme 
užívat pro projekt tak, jej uhradíme. Pokud nedopadne tak jej máme zdarma. Také tato firma vynaložila svou 
energii a čas aby dokázala detailně zmapovat a zaměřit naše budovy. Šla do toho s rizikem. Pokud použijeme 
projekt bez souhlasu zpracovatele, tak je to stejné, jako bychom jej ukradli. Pan Bursa – je na ten projekt nějaká 
smlouva? Pokud ne, tak v tom nevidím žádný problém. Pan Kout  – já osobně bych s projektovou dokumentací ke 
které nemám souhlas nepracoval, jedná se o etický kodex. Mluvil jsem s několika projektanty a oni by postupovali 
stejně. Toto jistě jako projektant sám znáte a řídíte se tím.  Navíc cenu za projektovou dokumentaci ve vašem 
případě jsem konzultoval s dalšími projektanty a oni by se na hodnotu 150 tis. Kč nedostali. Jsou daleko dražší. 
Oba vycházeli z rozměrů budovy a její kategorie. Jedná se o respektované firmy které pracují v oboru a jejich 
snahou není nadhodnocovat práci ale být nejlevnější. Jejich nabídku mám k dispozici a není problém jí panu 
starostovi zaslat aby vás zastupitele s ní mohl obeznámit. Starosta – cenu jsme se při jednání snažili srazit co 
nejníže. Děláme maximum proto, aby byla co nejnižší. Vždy je třeba spojit představu obce a poskytovatele.  
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Jak jsem již přednesl dříve, cena za projekt bez jakéhokoliv navýšení a pouze za režijní náklady. Abychom utnuly 
dohady nad tématem, pojďme si říct, zda chce obec připravit projekt na zateplení budov ZŠaMŠ a OÚ. Pan Bursa 
– pokud bude rozumný, tak jistě ano.  
 
Usnesení č. 1): ZO schvaluje vypracování komplexní projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci 
z operačního programu SFŽP životní prostředí na zateplení veřejných budov ZŠaMŠ a OÚ. Komplexní 
projektovou dokumentací se rozumí: zpracování stavebně technické dokumentace, energetického auditu a 
zpracování žádosti. Na tento účel se vyčleňuje částka maximálně 340 tis. Kč.                                             

 
hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
 

Usnesení č. 2): ZO následně ukládá starostovi předložit návrh úpravy rozpočtu kde bude vyčleněna částka 
340 tis. Kč. 

 
hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
 

3. Žádost o poskytnutí příspěvku z OFŽP 
 

Pan Harald Kapl, bytem Jindřichovice pod Smrkem 57, požádal o příspěvek z OFŽP na již realizovanou výměnu 
oken v jeho rodinném domě. Celkově investovaná částka činí 42.390 Kč. V případě schválení bude výše příspěvku 
činit 8.478 Kč. 
 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken p. H.Kaplovi ve výši 8.478 Kč. 

 
hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
 

4. Úprava rozpočtu 
 

Zastupitelům byla v písemné formě předložena první úprava rozpočtu v letošním roce, platná k 2.9.2011. Příjmy ve 
výši 919.574,40 Kč a výdaje ve výši 919.574,40 Kč. Pan Bursa – tato úprava je nejasně zpracována, nevyznám se 
v ní. Starosta – tato úprava je speciálně pro pana Bursu detailně zpracována i s komentářem. Pokud někdo 
jednotlivým položkám nerozumí, není nic snazšího, než se domluvit s účetní obce a ona vše vysvětlí.   
 

Usnesení: ZO schvaluje předloženou první úpravu rozpočtu v letošním roce k 2.9.2011 (příjmy 919.574,40 
Kč a výdaje 919.574,40 Kč) bez výhrad.  

 
hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

 

5. Prodej pozemků ve vlastnictví obce - Brunclík 

 
Usnesením ZO číslo 3/2011 dne 22.4.2011 byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 133 v k.ú. Jindřichovice 
pod Smrkem, manželům Brunclíkovým. Požádali o odkoupení pozemku za účelem scelení přístupové cesty k jejich 
nemovitosti č.p. 50. Rozdělením parcely p.č. 133 vznikla nová parcela p.č. 133/2 o výměře 70 m2.   
 

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 133/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, ost.pl., 70 m2 za cenu – 
4.000 Kč manželům Igoru a Ivaně Brunclíkovým, bytem Praha 8, Na Slovance č.p. 1939. 

hlasování: 7 – 2 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
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6. Různé – doplnění programu, dotazy občanů 

 
1) Pan Zezulka – vznesl stížnost na obyvatele činžovního domu č.p. 367 na nádraží. Nájemníci vypouštějí fekálie 

a odpady na jeho pozemek kde pěstuje ekologické plodiny. Jistě by měl majitel objektu zjednat nápravu. 
Starosta – obecní úřad zjistí adresu majitele objektu a předá jí.  

 
2) Pan Bursa – požádal zastupitele o sdělení souhlasu s přístavbou rodinného domu č.p. 96 vlastníka pana 

Ladislava Mazurka. Dále požádal o projednání návrhu staveb na p.č. 739 a 740 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. Investorem je pan Petr Svitič, Bosenská 514/20, 460 01 Liberec. 

 

Usnesení: ZO souhlasí s přístavbou RD č.p. 96 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. Ladislava Mazurka. Dále 
souhlasí s možností výstavby na p.č. 739 a 740 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p. Petra Svitiče. 

hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
 

3) Pan Bursa – se dotázal, zda je nějakým způsobem řešeno zastavitelné území obce. Starosta – 26.7.2011 
požádal OÚ prostřednictvím stavebního úřadu MÚ Frýdlant o nové zpracování zastavitelného území, zároveň 
se toto řeší při komplexní pozemkové úpravě.  

 
4) Starosta – předložil zastupitelům písemnou žádost paní Růženy Andělové, majitelky rekreačního objektu č.p. 

340 (vedle paní Kostelníkové). Paní Andělová požádala o prominutí dlužné částky za komunální odpad ve výši 
1.500 Kč za roky 2008, 2009 a 2010. Byla oslovena s ostatními dlužníky z řad rekreantů kteří obdrželi výzvu 
k úhradě dlužné částky. Dále byla zastupitelům předložena tabulka se jmény 10 rekreantů, kteří mají vůči obci 
pohledávku za komunální odpad a to již např. od roku 2006. Celková dlužná částka činí 19.500 Kč. Rekreanti 
mají za povinnost na základě Obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č.  č. 2/2003 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů hradit za nemovitost částku 500 Kč ročně. Ze všech obeslaných rekreantů upomínku nepřevzal pouze 
jeden a kromě dvou zaplatili alespoň část dlužné částky všichni. Jedná se 10.500 Kč. Je vidět, že obeslání 
dlužníků se neminulo účinkem. Pan Forman – pokud dokázali uhradit dluh i ostatní, tak nevidím důvod proč 
by měla být někomu odpuštěn. Pokud by se toto někomu povolilo, tak pak může žádat každý a jakým 
způsobem by byl posouzen? Pan Bursa – odvětil že obce má nástroj na vybírání dlužných plate za odpady. Pan 
O.Novotný – toto bylo první kolo, stejným způsobem budeme postupovat i u občanů s trvalým pobytem. Řada 
z nich využila splátkový kalendář který plní. Přesto je zde řada neplatičů kterým bude zaslána výzva.    

 
Usnesení: ZO zamítá žádost paní Růženy Andělové o prominutí dlužné platby za komunální odpad a 
souhlasí s postupem OÚ vůči dlužníkům.  

hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

 
5) Paní Kalousová – poukázala na problém s návštěvníky obchodu kteří posedávají před ním, popíjejí alkoholické 

nápoje a neustále močí na zeď. Svým nevhodným chováním pobuřují řadu návštěvníků. Pan Forman – navrhl, 
umístit nad prodejnu silnou halogenovou lampu s pohybovým čidlem a umístit cedule se zákazem močení. 
Starosta – se připojil k výtce paní Kalousové a navrhl v první fázi odvést od prodejny lavičky aby se zde 
nemohli opilci volně scházet. Jedná se sice o drastické opatření a pokud nebude úspěšné, bude přikročeno 
k dalším krokům.   

 
Usnesení: ZO souhlasí s odstraněním laviček před obchodem a dohledem nad dodržováním pořádku.  

hlasování: 8 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 
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Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a ve 20:52 ukončil jednání ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________ 

 

  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

 

 


