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

 konaného dne 13. 1. 2012 v 18:00 

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

Omluveni: 0 

Přítomno: 3 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů 
2. Rozpočtová opatření 
3. Podání žádosti o dotaci z programu VISK 
4. Doplnění programu – různé 
    - Majetkové operace 
    - Vyjádření obce ke stavbě zastřešení parcely E. Šulce 
    - Zateplení ZŠaMŠ, OÚ 
    - Investice v roce 2012 
5. Připomínky občanů, závěr 

1. Úvod, zahájení – (18:05) 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Následovalo 
doplnění se schválením programu jednání a určení zapisovatelů. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání  hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

Volba ověřovatelů zápisu: Martin VONDRÁČEK a Michal KRAUSE  hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

2. Rozpočtové opatření – (18:07) 
 

Starosta: Obec obdržela dotaci z MŽP „Programu podpory obnovy přirozených funkcí krajiny“ ve výši 18.000 Kč. 
Na zajištění provozní bezpečnosti dubu za železničním viaduktem „u přehrady“. Vzhledem k této přijaté dotaci, je 
nutné provést rozpočtové opatření.  
 

Usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2011, v souladu s přijatou dotací z Programu podpory 
obnovy přirozených funkcí krajiny ve výši 18.000 Kč (příjmy ve výši 18.000 Kč, výdaje ve výši 18.000 Kč), 
na zajištění provozní bezpečnosti dubu za železničním viaduktem „u přehrady“. 

 
hlasování: 8 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 

3.  Podání žádosti o dotaci z programu VISK – (18:16)  
 

Starosta: Obec má možnost na základě programu MK „Veřejné informační služby knihoven (VISK)“ podat žádost 
o poskytnutí dotace na obnovu technického a programového vybavení knihovny. Byla vypracována žádost o 
poskytnutí dotace na nákup 2 ks počítačových sestav a modulu Clavius (modul k zajištění objednávkového systému 
knížek), v celkové výši 37.400 Kč. Vlastní podíl obce je 30 %.  
 

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MK Veřejné informační služby knihoven VISK 
na obnovu technického a programového vybavení knihovny. 

 
hlasování: 9 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
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4. Doplnění programu  - různé - (18:25)  

A) Majetkové operace (předkládá starosta): 
 
Obec má v majetku od roku 2001 „Studii energetické soběstačnosti mikroregionu Secese“ v účetní ceně 400.000 
Kč. Tato studie řešící nezávislost území bývalého mikroregionu Secese na energetických zdrojích, přešla z majetku 
mikroregionu Secese po jeho zrušení do majetku obce. V současné době je však již pro potřeby obce nepotřebná 
(částečně byla využitá při realizaci výstavby větrných elektráren v roce 2002 – 2003). 
 
Usnesení: ZO souhlasí s vyřazením nedokončeného majetku obce „Studie energetické soběstačnosti 
mikroregionu Secese“ v účetní ceně 400.000 Kč z roku 2001. Projekt je v současné době již neaktuální a pro 
potřeby obce  bez využití. 

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

 

B) Vyjádření obce ke stavbě zastřešení parcely E. Šulce (předkládá J. Bursa): 

Pan Emil Šulc, bytem Jindřichovice pod Smrkem 96, požádal o souhlas s výstavbou garážového stání na p.p.č. 
204/1 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o dřevěnou konstrukci pro jeden osobní automobil. Obec nemá 
s takto navrženou stavbou garážového stání žádných námitek.  

Usnesení: ZO souhlasí se stavbou „Zastřešení parcely – garážové stání“ na p.p.č. 204/1 v k.ú. Jindřichovice 
pod Smrkem. Investorem je pan Emil Šulc, Jindřichovice pod Smrkem 96. 

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

 

C) Zateplení ZŠaMŠ, OÚ (dotaz J. Bursa): 

Místostarosta: Projektová dokumentace je hotová a předaná na obec. Do konce ledna by měl být zhotovený 
energetický audit který zpracuje p. Kout. Výzva na zateplení veřejných budov byla vyhlášena. Termín pro příjem 
žádostí je stanoven na únor až březen 2012. Projednání řídícím výborem SFŽP se uskuteční v srpnu 2012 a 
celkové vyhodnocení žádostí je stanoveno na říjen. Do konce roku 2012 tedy předpokládáme rozhodnutí o tom, 
zda dotaci na zateplení obec dostane či ne. J. Bursa: Zajímají mne pak finální výstupy z energetického auditu, 
jaká bude celková úspora atd. Místostarosta: Budovy ZŠ a MŠ a OÚ jsou vybrání jako největší odběratelé tepelné 
energie. Rovněž pak bude přínos na úspoře elektřiny.  J. Bursa: Jak je zohledněna spotřeba elektřiny např. 
v kuchyni školy, je zde nějaká úspora?  Místostarosta: Ušetříme hlavně na dodávce tepla a to je pro nás prioritní. 
Spotřebu při vaření nesnížíme zateplením. Nepatrně klesne spotřeba na čerpadlech a multicyklónu, neboť se 
nebude příliš topit a to je hlavní cíl.  

     

D) Investice v roce 2012 (dotaz M. Vondráček): 

M. Vondráček: Jaké investice plánuje obec v letošním roce? Starosta: Nejdůležitější akcí v letošním roce je 
oprava povodňových cest a škoda na mostkách. Zatímco na cesty již byla vydána limitka a práce jsou započaty. U 
mostků marně čekáme na jakékoliv stanovisko, dosud nemám v ruce žádné sdělení. J.Bursa: postrádá rozvojový 
plán obce, kde by bylo vše řešeno až do konce. Celá řada není dosud dokončena (např. linka na biomasu, statek, 
knihovna atd.). M. Vondráček: Jaká je situace ohledně revitalizace potoka? Starosta: Projekt prošel do druhého 
kola a pak byl vyřazen pro údajné nedoložení některých podkladů. Jednalo se však o formální pochybení mezi  
hodnotící komisí a projektantem. Projekt bude doplněn o požadované údaje a bude podán v druhé výzvě.     
 

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 18:37 ukončil jednání ZO. 
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Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

 


