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

 konaného dne 24. 6. 2011 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, 
Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA   (7 členů ZO) 

Omluveni: Luboš MAUER, Jiří ZEZULKA 

Přítomno: 8 občanů 

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. Smlouva o dílo –akce protipovodňové škody.  
5. Revitalizace rybníku. 
6. Závěrečný účet obce. 
7. 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. 7) d) – žádost ředitelky ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání  hlasování: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

Volba ověřovatelů zápisu: Petr Forman a Martin Vondráček hlasování: 5 – 0 – 2   
(Usnesení bylo přijato) 

1. Kontrola plnění úkolů 

Z předchozího ZO vyplynuly tyto úkoly:   
 
1) Odběr vzorku vody přímo z vodního zdroje studny v Unitexu a provedení zkráceného rozboru.  

Bylo zajištěno provedení oděru vzorku vody ze studny v Unitexu. Odběr a vyhodnocení provedl Zdravotní ústav 
v Liberci a s výsledkem byl seznámen pan Zlesák, do jehož objektů je voda ze studny dodávána. Dále byl pan 
Zlesák upozorněn na skutečnost, že v případě pokud ze studny dodává vodu více jak 50ti obyvatelům obce, je jeho 
povinností zajistit si řád vodního zdroje a tento mít schválený od Krajského úřadu Libereckého kraje, rovněž má za 
povinnost mít odpovědnou osobu k tomuto zdroji.  

2. Zveřejnění záměru prodeje pozemků. 

 
Na předešlém ZO byl schválen záměr prodeje pozemku v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem p.č. 126/1. O odkoupení 
pozemku požádal Igor Brunclík spolu s manželkou Ivanou Brunclíkovou, oby bytem Praha 8, Na Slovance č.p. 
1939. Záměr prodeje byl zveřejněn od 22.4.2011 do 24.6.2011. Pan Bursa sdělil, že kupní cena má být rozepsána 
tak, aby bylo zřejmé z čeho se skládá.  

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 126/1 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, ost.pl., 255 m2 za cenu 
– 11.622Kč manželům Igoru a Ivaně Brunclíkovým, bytem Praha 8, Na Slovance č.p. 1939. 

hlasování: 7 – 0 – 0   
(Návrh byl přijat) 
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3. Žádost o poskytnutí příspěvku z OFŽP – Sedláčkovi.  

Na jednání zastupitelstva v lednu letošního roku bylo odloženo rozhodnutí o žádosti manželů Sedláčkových o 
poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu kotle na uhlí za kotel na dřevo. Uvedený kotel však vykazoval 
specifikace, podle kterých lze v kotli topit i uhlím. 11. května manželé Sedláčkovi předložili Čestné prohlášení o 
tom, že pod dobu min. 2 let budou v kotli topit pouze dřevem (viz příloha). Starosta dál následně slovo všem 
zastupitelům, aby se k tomuto tématu vyjádřili, neboť se může jednat o precedentní rozhodnutí do budoucna. Po 
vyjádření dal starosta hlasovat o návrhu. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace z OFŽP manželům Sedláčkovým na výměnu kotle na uhlí za kotel 
na dřevo. 

 
hlasování: 3 – 4 – 0   
(Usnesení nebylo přijato) 

4. Smlouva o dílo –akce protipovodňové škody 

Zastupitelům byly předloženy návrhy smluv o dílo č. 111023/SaM/CL/2011 a č. 111024/SaM/CL/2011 na realizaci 
akce „Oprava mostů a komunikací poškozených živelnou pohromou, Jindřichovice pod Smrkem“. Na základě 
výběrového řízení, který pro obec zpracovala firma ISA Teplice v zastoupení Ing. Vlastimila Housky, byla jako 
nejvhodnější firma pro uvedenou akci vybrána organizace SaM silnice a mosty a. s. Česká Lípa. Ve smlouvě je 
zakotvena podmínka, že uvedená smlouva platí pouze v případě, že dotace bude obci přiznána (čl. VI.6.2). O naší 
žádosti by se mělo rozhodnout v tomto měsíci. Vzhledem k tomu, že by dotace měla být vyčerpána do konce 
letošního roku, bylo výběrové řízení provedeno s předstihem, aby se mohlo s pracemi začít bezodkladně po 
přiznání dotace a podepsání smlouvy s poskytovatelem. Starosta navrhl, aby text usnesení byl upraven tak, že 
v případě pokud nebude dotace přiznána v plné výši tj. 90%, bude náš vlastní podíl ponížen tak, aby nepřekročil 
původní částku na akci vyčleněnou. Pan Bursa vznesl dotaz, jaká je vlastní původní částka. Starosta odpověděl, že 
je to 10%.  Pan Bursa tedy navrhuje aby se spočítala přesná cena která nesmí být překročena. Pan Salaba navrhuje, 
aby se toto řešilo případným dalším dodatkem, případně přijalo jasně znějící formulované usnesení. Pan Bursa 
souhlasí s návrhem předneseným panem Salabou. Dále se dotázal, zda pokud neobdržíme dotaci budeme realizovat 
akci jen objemu našeho vlastního podílu. Starosta odpověděl že ne. Pan Salaba navrhl text usnesení: v případě 
pokud nebude dotace přiznána v plné výši tj. 90%, bude náš vlastní podíl ponížen tak, aby nepřekročil původní 
částku na akci vyčleněnou, tj. 10% smluvní ceny maximálně však 1 mio Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje 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. 

 
hlasování: 6 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 

5. Revitalizace rybníku. 

Na předchozích jednáních zastupitelstva obce byl schválen záměr revitalizace rybníku a toku jindřichovického 
potoka a starosta byl pověřen jednáním o přípravě projektu. V průběhu přípravy projektu se vyskytly okolnosti, 
kterými jsme nuceni tyto dvě akce rozdělit, pokud nechceme ztrácet čas a řešit alespoň rybník, kde překážky 
nejsou. V 1. etapě projektu, která řeší revitalizaci rybníku a obnovu jednoho z jeho původních přítoků. Pro zvýšení 
šance na získání dotace jsme přistoupili i k revitalizaci přítoku, který je v současné době veden v meliorační trubce. 
Jedním z bodových hodnocení žádosti je totiž i revitalizace min. 200 metrů toku, který volně přírodě blízkým 
způsobem navazuje na rybník. Vlastníci pozemků s uvedeným opatřením souhlasí. Termín podání žádosti je do 15. 
července. Rozpočet akce bude předložen nejpozději v průběhu příštího týdne. Pokud se revitalizace potoku týká, 
vyskytl se legislativní problém v odpisu dosavadního koryta potoku. Povodí Labe sice dává souhlas s uvedenou 
akcí, ale s podmínkou, že by obec musela odkoupit majetek – dlaždice, ze kterých je koryto tvořeno. Majetek byl 
převeden od původního vlastníka pozemku Zemědělská vodohospodářská zpráva, která neprováděla odpisy a tak se 
jedná o plnou výši cca. 5 mio Kč, což je pro obec nepřijatelné. Obec prostřednictvím AOPK zaslala podnět na 
ministerstvo zemědělství k nápravě tohoto stavu, neboť se jedná o precedentní případ, se kterým se potýkají i 
ostatní investoři. Nelze ovšem očekávat, že se vyřeší v dohledné době a zcela jistě ne do 15.července, kdy je termín 
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podání žádosti. Pan Bursa zopakoval své výtky k tomuto projektu které přednesl již na dřívějších zasedáních. 
V první řadě se měl řešit problém revitalizace potoka a ne rybníka. Celou tuto akci považuje za zbytečnou a pro 
obec nákladnou. 

Usnesení:  ZO schvaluje 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. 

hlasování: 6 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 

6. Závěrečný účet obce 

Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2010. Pan Bursa se otázal, zda tyto zprávy v první řadě schválil finanční výbor. Pan Forman předseda 
finančního výboru odpověděl, že obě tyto zprávy finanční výbor projednal.  

Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2010, bez výhrad. 

 
hlasování: 6 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 

 

7. Různé – doplnění programu. 

a)     Na OÚ byl zaslán otevřený dopis od manželů Zlesákových týkající se problému s výší nájemného a dalších 
služeb v bytovkách 

 

Usnesení: ZO bere na vědomí otevřený dopis manželů Zlesákových. 

hlasování: 5 – 0 – 2   
(Usnesení bylo přijato) 

 
b) Obec Jindřichovice byla požádána Moravskou národní obcí o podporu  "Za vyvěšování moravské zemské 

vlajky" na den duchovních patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje a spolupatronů Evropy den 5. července. 
 
Usnesení: ZO schvaluje 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.   

 
hlasování: 6 – 0 – 1  
(Usnesení bylo přijato) 

 
c) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002619/VB1 na el. přípojku 

k výstavbě rodinného domu J. Bureše. 
 

Usnesení ZO schvaluje 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.  

 
hlasování: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
 
 
 
 
 



  

Zápis  ZO Jindřichovice pod Smrkem 24. 6. 2011 - Strana 4 (celkem 4) 

d) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ, p.o. Jindřichovice pod Smrkem o navýšení příspěvku na provoz MŠ o částku 50.000 
Kč. 

 
Zastupitelé obdrželi písemnou žádost ředitelky ZŠ a MŠ, p.o. Jindřichovice pod Smrkem o navýšení příspěvku 
na provoz školy o 50.000 Kč. Jedná se o to, že ředitelka doplácí na provoz školky díky snížení příspěvku ze 
státu a letošní rozpočet obce jí byl ponížen o zmiňovaných 50.000 Kč. Starosta na žádost reagoval tím, že obce 
v rámci snížených daňových výnosů ze strany státu musela šetřit ve všech kapitolách, mimo jiné se snížil 
příspěvek hasičům a fotbalistům. Žádost ředitelky chápe, nicméně by vyčkal s rozhodnutím do dalšího zasedání 
zastupitelstva, pokud ovšem toto neohrozí chod školy. Nemá přehled o vynaložených finančních prostředcích 
na chod a je třeba provést kontrolu hospodaření školy. Pan Bursa reagoval tím, že škola je jedním z pilířů obce 
a tato událost se měla řešit již dříve a mělo ponížený rozpočet řešit zastupitelstvo. Zastupitelé nevěděli že škola 
dostala méně finančních prostředků než v loňském roce. Starosta odpověděl, že nemá problém s navýšením 
příspěvku ale nemá dosud přehled o tom jakým způsobem škola hospodaří a zda tedy současný rozpočet škole 
stačí či nikoliv. Navrhuje tedy vyčkat s případným navýšením do dalšího zasedání, kdy již bude k dispozici 
zpráva o kontrole hospodaření školy. Do té doby jistě nebude škola bez finančních prostředků. Pan Bursa se 
optal ředitelky, jakým způsobem dostává finanční prostředky na svou činnost. Paní ředitelka odpověděla, že na 
základě pravidelných měsíčních převodů. Pan Bursa navrhuje dorovnat škole finanční prostředky na loňskou 
úroveň. Pan Forman se přiklání ke stejnému názoru pokud to není ze strany obce problém. Starosta dal o 
návrhu hlasovat.   

 
Usnesení: ZO schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ, p.o. o navýšení rozpočtu o 50.000 Kč na původních 
680.000 Kč jako v roce 2010 

 
hlasování: 6 – 0 – 1  
(Usnesení bylo přijato) 
 
 

 Ředitelka poděkovala zastupitelům za schválení finančních prostředků a dále vznesla dotaz na opravu 
některých předmětů které jsou již z hlediska dalšího fungování nevyhovující. Pan Bursa požádal ředitelku, aby 
předložila výhled nákladů na opravu potřebných věcí v horizontu pěti let. 

 

9. Různé dotazy občanů. 

Pan Šafařík zopakoval svůj dotaz z předešlého ZO, zda může jako fyzická osoba požádat o dotaci na ošetření lípy a 
kde. Starosta mu odpověděl stejně jako na předešlém zasedání že může a to přímo u Agentury ochrany přírody a 
krajiny. Dále se pan Šafařík nabídl, že pokud mu obec poskytne kosu tak sám v celé obci zdarma poseká příkopy a 
neposečené plochy. Jeho další dotaz se týkal rozvalin starého statku. Starosta odpověděl, že obec již nechala na své 
náklady část zdí strhnout aby nedošlo k ohrožení obyvatel. Dále pak informovala stavební úřad o tomto problému. 
Stavební úřad pak může vyzvat vlastníka k nápravě stavu. Paní Kalousová vznesla dotaz na dodržování provozu 
umělky. Nikdo se o hřiště pořádně nestará a pokud je tedy někdo za její provoz zodpovědný, tak svou činnost 
nevykonává tak jak by měl. Pan Forman jí odpověděl, že správcem je pan Hojdar a to již od počátku. Pokud tedy je 
problém s provozem hřiště musí se to vyřešit ke spokojenosti všech. Zeptá se pana Hojdara, kde je problém.   

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:37 ukončil jednání ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Petr Forman   _______________________________ 

 

  Martin Vondráček  _______________________________ 

 


