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

 konaného dne 26. 04. 2012 v 18:00 

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

Omluveni: Luboš MAUER 

Přítomno: 1 občanů 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů 
2. Rozpočet na rok 2012 
3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
4. Různé – doplnění programu 

1. Úvod, zahájení – (18:03) 

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: 8 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

Volba ověřovatelů zápisu: Michal KRAUSE a Martin VONDRÁ ČEK  hlasování: 6 – 0 – 2   
(Usnesení bylo přijato) 

2. Rozpočet na rok 2012 – (18:05) 
 

Zastupitelům byl předložen ke schválení rozpočet obce pro rok 2012. Jedná se o rozpočet přebytkový.  
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2012 jako přebytkový (v rámci závazných ukazatelů). Příjmy 
18.555.680,00 Kč, výdaje 16.161.720,00 Kč, financování 2.393.960,00 Kč. 

 
hlasování: 7 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 

 

3.  Prodej pozemků ve vlastnictví obce – (18:08)  
 

 

1) Skuček Karel, bytem Dětřichovec 9. Pozemek p.č. 387 o výměře 507 m2 v k.ú. Dětřichovec. Prodejní cena 21 
Kč / m2 + 10 % = 21 Kč x 507 m2 = 10.647 Kč + 10% (1.065 Kč) = 11.712 Kč.  

  
Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 12.03.2012 do 18.04.2012. 

  
Usnesení:  ZO schvaluje prodej p.p.č. 387 v k.ú. Dětřichovec (ostatní plocha) o výměře 507 m2 za cenu 11.712 
Kč žadateli Karel Skuček.  
 

 
hlasování: 7 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 
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2) Manželé Zavázalovi, bytem Dětřichovec 7. Pozemek p.č. 390 o výměře 649 m2 v k.ú. Dětřichovec. Prodejní 
cena 21 Kč / m2 + 10 % = 21 Kč x 649 m2 = 13.629 Kč + 10% (1.363 Kč) = 14.992 Kč. 

  
Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 12.03.2012 do 18.04.2012. 

 
Usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 390 v k.ú. Dětřichovec (ostatní plocha) o výměře 649 m2 za cenu 14.992 
Kč žadatelům, manželům Zavázalovým. 

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

 

4.  Různé – doplnění programu - (18:15)  

1) Povolení stavby rodinného domu 

 Manželé Bláhovi, bytem Jablonec nad Nisou požádali zastupitelstvo obce o vydání souhlasu se stavbou 
rodinného domu na p.p.č. 333 v k.ú. Dětřichovec. Jedná se o ekologickou roubenou stavbu s termínem zahájení 
výstavby 2012. Předložená formulace usnesení zní takto: „Daná stavba, její umístění a provedení je plně 
v souladu filozofií výstavby a rozvoje obce Jindřichovice p.S a tudíž nemáme námitky k zahájení stavebního 
řízení. Daný souhlas nenahrazuje legislativní kroky vlastního stavebního řízení, ale pouze vyjadřuje náš obecný 
souhlas k výstavbě rodinného domu tohoto typu na katastrálním území obce“. 

 J. Bursa: Zásadně nesouhlasím s takto znějící formulací usnesení, správně má být uvedeno toto: ZO vydává 
souhlas se stavbou k bydlení na parcele v k.ú. Dětřichovec. Starosta: Není problém sestavit text takto: ZO 
souhlasí s výstavbou stavby bydlení na p.p.č 333 v k.ú. Dětřichovec. Žadateli jsou manželé Bláhovi, bytem 
Jablonec nad Nisou.  

Usnesení: ZO souhlasí s výstavbou stavby bydlení na p.p.č 333 v k.ú. Dětřichovec. Žadateli jsou manželé 
Bláhovi, bytem Jablonec nad Nisou.  

 

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

2) Vandalismus v obci – preventivní opatření.  
 

Starosta: Vzhledem ke vzrůstajícímu vandalismu a krádežím v obci, navrhuji umístit dvě kamery snímající 
veřejná prostranství. Jednu před školu směrem na autobusovou zastávku a druhou na hřiště s umělým 
povrchem. Podle situace by se systém mohl do budoucna rozšířit i na další místa. Požádal jsem Policii 
v Novém Městě pod Smrkem o zvýšený dozor hlídek zde v obci. V současné době se jeví v rámci prevence 
nejvýhodnějším řešením osazení dvou monitorovacích kamer na nejevíce exponovaná místa v obci (autobusová 
zastávka s bývalým dopravním hřištěm a umělka). Místostarosta: Cena obou monitorovacích kamer by byla 
cca. 12 tis. Kč. Kamery by snímaly záznam který by se ukládal na server OÚ se smyčkovým záznamem. Obě 
kamery jsou s přisvícením do tmy na vzdálenost 15 metrů a s možností přiblížení obrazu. M. Vondráček: 
Mohu poslat odkaz na kameru s lepším technickým vybavením, především s s přisvícením až do 50ti metrů. P. 
Forman:  Informační cedule s oznámením že oblast je monitorována bude umístěna? Starosta: Tato 
informativní tabulka je samozřejmostí. Rovněž se počítá s dalším umístěním monitorovacích kamer. J. Bursa: 
Zastupitelstvo by mělo starostu pověřit k dalšímu jednání proti zamezení vzrůstajícímu vandalismu a 
kriminalitě v obci. 

Usnesení: ZO souhlasí s umístěním kamerového systému pro ochranu majetku obce.  

 

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

 
3) Nádraží č.p. 367 

J. Zezulka: Neustále se opakuje problém s odpadem. Septik jim vytéká na můj pozemek a nikdo nemá snahu 
tento vzniklý problém řešit. Pokud budovu koupí nový majitel tak navrhuji, aby mu byla uložena povinnost 
vybudovat nový septik. P. Forman: Dejme podnět na stavební úřad Nové Město pod Smrkem nebo Frýdlant, 
aby dohlédl nad dodržováním hygienických podmínek.    
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Usnesení: ZO ukládá OÚ Jindřichovice pod Smrkem aby dal podnět k MÚ Frýdlant k prošet ření nakládání 
s odpady a nefunkčním septikem u č.p. 367.  

 

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

 
4) Různé 

  
Starosta: Na základě podnětů občanů týkajících se opravy kostele Nejsv. Trojice, jsem se sešel se s farářem a 
správcem kostela. Na této schůzce byl ze strany církve vznesen požadavek na částečné financování oprav ze 
strany obce. Jedná se o výpomoc při získání dotace na opravu a vzhledem k tomu, že církev nemá na svůj 
vlastní podíl finanční prostředky, hradila by toto částečně obec nebo se podílela prací. Dosud není nic uzavřené 
a jednání stále probíhají. Navrhl jsem jim pomoc při opravě části oplechování zdiva.  
 

M. Vondráček: Jaká je situace okolo topírny? Starosta: Po několika letech kdy obec marně usilovala o 
odkoupení nemovitosti, nám byla nedávno tato nabídnuta vlastníkem objektu (SŽDC s.o.) k odprodeji za cenu 
140. tis. Kč. Obec by odkoupila nemovitost v případě, že by sama měla kupce. P. Forman: Máme dost svých 
starostí s vlastním  majetkem. Pokud toto budeme kupovat jen tak, tak s tím zásadně nesouhlasím. 
Pouze pokud budeme mít kupce. J. Bursa: Naprosto souhlasím s názorem pana Formana. J. Zezulka: Pouze 
pokud bude mít obec sama kupce s vážným zájmem tak souhlasím.  
 

M. Vondráček: Jak to vypadá s uzavírkou mostu u Kavúrů? Starosta:  Po schůzce všech přítomných zde na 
OÚ, by měla být úplná uzavírka v termínu od 19. května do 31. srpna. Původně navržené uzavření během 
prázdnin není pro stavebníky akceptovatelné. Jsou nám navíc schopni postavit u Saučuků provizorní most a 
trasa objížďky by tak byla obousměrná. Pro vozidla nad 3,5 t a traktory bude objízdná trasa vedena přes Nové 
Město pod Smrkem. Stavební firma navíc poskytne v průběhu školního vyučování mikrobus, který bude vozit 
školáky od autobusové zastávky u školy k mostu, neboť tam bude autobus stavět. Uzavírka může být zkrácená 
o několik dní kdy budou dokončovací práce probíhat již za provozu. Firma udělala rovněž další vstřícné kroky. 
 

M. Vondráček:  Jaká je situace oprav v ZŠ? L. Ležovič: Spolu se starostou a ředitelkou školy jsem vše 
důkladně prohlédli a stanovil se harmonogram prací, z nichž většinu provedeme o letních prázdninách. Jedná se 
především o štukování zdí, malování, opravu odpadů atd.). 

 

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:04 ukončil jednání ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________ 

 

 


