USNESENÍ Č. 6/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 11. 11. 2011
Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto :
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
1) Stavbu RD na p.p.č. 100/1 o výměře 1.553 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. pro potřeby vydání
stavebního povolení. Žadatel pan Karel Bradáč ml.
2) Nové Obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem s účinností od 1.1.2012.
a) OZV č. 1) 2011 o místním poplatku ze psů,
b) OZV č. 2) 2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
c) OZV č. 3) 2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
d) OZV č. 4) 2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice pod Smrkem,
e) OZV č. 5) 2011 Požární řád obce,
f) OZV č. 6) 2011 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1) 2002 o fondu rozvoje bydlení.

3) Zvýšenou sazbu poplatků dle OZV č. 1) 2011o místním poplatku ze psů a to následovně:
a) za prvního psa 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč.
4) Žádost o příspěvek z OFŽP manželům Rosenbaumovým ve výši 10.345 Kč na realizaci akce
stavby odpadní jímky v k.ú. Dětřichovec a to v upravené výši vypočtené ze základu poníženého o
3.800 Kč.
5) předloženou druhou úpravu rozpočtu v letošním roce platnou k 11.11.2011. Příjmy ve výši
4.326.241,00 Kč, výdaje ve výši 4.852.380 Kč, financování 526.139,00 Kč.
6) Rozpočtové provizorium na rok 2012 dle příjmů a výdajů a v roce 2011.
7) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ČEZ a.s. týkající se
přípojky NN k domům pana Zítky a paní Stančové.
II.
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTÁ
1) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 381 o výměře 3.627 m2 v k.ú. Dětřichovec. Žadatel pan
Jiří Táborský.
III.
ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ
1) Prodej pozemku p.p.č. 100/1 o výměře 1.553 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. Žadatel pan Karel
Bradáč ml.
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