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

 konaného dne 29. 06. 2012 v 18:00 

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

Omluveni: Luboš MAUER, Michal KRAUSE 

Přítomno: 3 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů 
2. Schválení závěrečného účtu 
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce 
4. Pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení 
5. Věcné břemeno ČEZ 
6. Žádost o příspěvek z OFŽP 
7. Různé 

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: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

Volba ověřovatelů zápisu: Lubomír LEŽOVI Č a Petr FORMAN hlasování: 5 – 0 – 2   
(Usnesení bylo přijato) 

2. Závěrečný účet obce – (18:10) 
 

Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce včetně zprávy auditora za rok 2011. 
 

J. Bursa: Bylo by dobré přeložit zastupitelům zprávy o činnostech společností, ve kterých má obec podíl. Jedná se 
o společnosti Jindřichovice, s.r.o., VSCM, s.r.o. a AMR, p.o. Starosta: všechny tyto společnosti nevyvíjejí již 
podnikatelskou činnost. V případě příspěvkové organice AMR došlo k 30.04.2010 k jejímu zrušení a nyní probíhají 
administrativní kroky k jejímu výmazu z obchodního rejstříku. Zprávy o stavu ostatních společností budou 
předloženy ZO na dalším jednání.    
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 - BEZ VÝHRAD. ZO 
schvaluje VH (+3.116.253,62Kč) za rok 2011 a převedení zůstatku na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let). 

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

 

3.  Zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce – (18:20)  
 

Sl. Adéla Burešová, bytem Jindřichovice p.Sm. 353, podala žádost o prodej pozemku v majetku obce p. č. 696 o 
výměře 2313 m2, trvalý travní porost a p. č. 645 o výměře 3600 m2 – ostatní plocha k výstavbě rodinného domu. 
Cena za oba pozemky je dle posudku celkem 6.588 Kč. 
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P.Forman: Nesouhlasím s cenou za pozemky a především pak neprodávat oba pozemky. Starosta: Oba pozemky 
jsou dost velké na to, aby na každém stál samostatně rodinný dům. Navíc cena pozemků je dle posudku nesprávně 
zařazena do druhů a ceny. Dle katastru se jedná o ostatní plochu, kde je cena 21 Kč za metr čtvereční. Zde je sice 
pozemek identifikován jako ostatní plocha, ale s cenou za trvalý travní porost, tedy 3 Kč. za metr čtvereční. Je tedy 
nutné výměru násobit správnou cenou. Dalším problémem je to, že pozemky vedou okolo vodoteče přes kterou je 
můstek a je nutné, aby byl zajištěn přístup k vodě. Rovněž tak se musí zachovat přístup k vodě z hlavní silnice u p. 
Waltera, kde jsou schody do potoka. Slouží jako odběrné místo pro požární techniku. Od silnice je nutno zachovat 
ochranné pásmo v šíři minimálně 1 metr. O tomto jsem již informoval žadatelku. P.Forman: Navrhuji zveřejnit 
záměr prodeje parcel po úpravách stanovených na základě geometrického plánu. J.Bursa: Zde nám citelně schází 
územní plán. Stanovme si podmínky k parcele. Nejsme vázáni cenou pozemku a proto nic nebrání k tomu, aby byla 
povýšena cena pozemku na stavební. J.Zezulka: Navrhuji stanovit cenu za m2 v místě obvyklou, stavebního 
pozemku. Okleštění od silnice alespoň 1 metr. Starosta: Prodejme tuto jako stavební parcelu za cenu obvyklou. 
Podporujeme záměr investora. Oříznutí od cesty 1,5 metru a udělat pěšinku podél jív. J.Bursa: Navrhuji šíři 1,5 
metru od hranice vozovky. Starosta: Připravíme zaměření parcely dle našich dispozic. Bude zachována cesta přes 
pozemek v průchozí šíři 1,5 metru navazující přes můstek. Vše dle našeho dispozičního plánu a to jen na parcelu 
p.č. 645. Druhou bych neprodával. M. Vondráček: Jednalo by se o přímý prodej či smlouvu budoucí? Starosta: 
Prodej by se realizoval na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Navrhuji zveřejnit prodej všech tří dotčených 
parcel  p.p.č 645, 695 a 696 po úpravách. L. Ležovič: Navrhuji jasně stanovit podmínky prodeje, abychom 
zabránili spekulativnímu nákupu pozemků, ačkoliv se to zrovna netýká této žádosti.       

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č 645, 695 a 696 v k.ú. Jindřichovice 
pod Smrkem.   

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

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit vypracování geometrického plánu za účelem 
výstavby rodinného domu.   

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

 

4.  Pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení (18:50)  

 
Zastupitelům byla předložena ke schválení dokumentace týkající se plánu společných zařízení (cestní síť, vodní 
plochy a podobně). Tento plán je výsledkem jednání sboru zástupců vlastníků půdy a jednotlivých soukromých 
subjektů dotčených pozemkovými úpravami, kteří jsou s plánem ztotožněni.  

J.Bursa: Navrhuji tento plán schválit s odkladem 30 dní tak, aby byl dán prostor veřejnosti k vyjádření. Starosta: 
Vyvěšením je dána zákonná lhůta k možnostem vyjádření.  J.Bursa: Nejprve se musí tento návrh vyhodnotit a pak 
teprve schválit.  P.Forman: Lze toto schválit například až od 1. srpna? J.Bursa: navrhují setkání ZO za měsíc aby 
byla dána možnost k připomínkování. Starosta: Jak toto provedeme technicky? J.Bursa: Pokud budou námitky, 
tak se tento návrh zruší. ZO se nemusí scházet a hlasovat o návrhu lze rovněž per rozlam. Nemusíme se scházet 
hned za měsíc.  Starosta: Navrhuji tedy tento bod odložit do dalšího jednání ZO.   

Usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá schválení plánu společných zařízení. 
 
hlasování: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

 

5.  Věcné břemeno ČEZ (19:06)  

  
Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ 
distribuce. Jedná se o přípojku ke stavbě, která byla povolena rozhodnutím zastupitelstva č. 3 v dubnu 2012. 
Žadateli jsou manželé Bláhovi.  

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě týkající se zřízení věcného 
břemene pro společnost ČEZ distribuce.  
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hlasování: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

6. Žádost o příspěvek z OFŽP – (19:08) 
 

Pan Martin Vondráček, bytem Jindřichovice pod Smrkem 137 podal žádost o příspěvek z OFŽP ve výši 8.507 Kč 
na zateplení stropu a výměnu oken v rodinném domě č.p. 137. Celkově investovaná částka činí 42.539 Kč. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 8.507 Kč, žadatel Martin 
Vondráček.  

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

7. Různé – (19:09) 

1. Schválení zastavitelného území obce  
 

Starosta: pan Marek Rosčuk z Odboru územního plánování Městského úřadu ve Frýdlantu, nám zaslal 
vypracovaný plán zastavěného území obce Jindřichovice pod Smrkem. Na nás teď je, aby jej zastupitelstvo vydalo. 
J. Bursa: Navrhuji toto odložit. Návrh příliš nekoresponduje s aktuální pozemkovou úpravou a plánem společných 
zařízení. Starosta: Souhlasím s odkladem a navrhuji, aby byla doplněna hranice pozemků dle pozemkové úpravy.  

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá vydání zastavěného území do doby, než budou doplněny hranice 
pozemků dle pozemkové úpravy.  

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

 

J. Bursa: Požádala obec o dotaci z Fondu solidarity na opravu následků povodňových škod?  Starosta: Ne, již 
bylo vše uhrazeno z dřívějších dotací.  

 

 

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:25 ukončil jednání ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

Ověřil:  Luboš Mauer   _______________________________ 

 

 


