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

 konaného dne 24. 08. 2012 v 18:00 

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

Omluveni:  Luboš MAUER, Jiří ZEZULKA,   

Přítomno:  8 občanů 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů 
2. Zastavěné území obce 
3. Žádost o příspěvek z OFŽP 
4. Pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení 
5. Různé, dotazy občanů 

1. Úvod, zahájení – (18:02) 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Následovalo 
doplnění se schválením programu jednání a určení zapisovatelů. Trvá úkol z posledního ZO, dodat zprávy o 
společnostech v majetku obce, které již neprovozují žádnou činnost. 

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

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

2. Zastavěné území obce – (18:05) 
 

Pan Marek Rosčuk z Odboru územního plánování Městského úřadu ve Frýdlantu, zaslal vypracovaný plán 
zastavěného území obce Jindřichovice pod Smrkem. Na předchozím zastupitelstvu obce zastupitel Jiří Bursa 
navrhl odložit vydání zastavěného území obce do doby, než se jej podaří vyřešit s plánem společných zařízení. 
Dnešního zastupitelstva se tedy pan Marek Rosčuk zúčastnil aby zastupitelům vysvětlil jejich dotazy.  
 
J. Bursa: Své požadavky a připomínky jsem si s panem Rosčukem již vyřešil a pouze mne zajímalo, zda lze 
provést pozemkové úpravy v zastavěném území obce. Toto prý nelze a proto mám již vše objasněné. Jen mne 
zajímá dál, jak zohlednit prodané pozemky, které jsou umístěny mimo zastavěné území. M. Rosčuk: Obce, které 
nemají dosud zpracovaný územní plán, mají za povinnost mít do roku 2020 zpracovanou územně plánovací 
dokumentaci. Pokud předmětný pozemek sousedí se zastavěným územím, tak lze na tomto stavět. Starosta: 
Můžete nám prosím vysvětlit současnou situaci ohledně územního plánu a platné legislativy? M. Rosčuk: Do 
konce roku 2015 platí územní plány vydané do konce roku 2007. Poté budou platit intravelány územně plánovací 
dokumentace. Obec má do konce roku 2020 čas na pořízení územního plánu. Územní plán stojí okolo 250.000 Kč a 
v současné době jej Jindřichovice pod Smrkem nepotřebují, neboť máte nově vymezeno zastavěné území obce a 
nejste vázání regulativem. J. Bursa: Pokud není územní plán obce, tak stavební úřad složitě povoluje stavbu 
rodinného domu.  M. Rosčuk: Mimo zastavěné území obce by se nemělo stavět vůbec, pouze se souhlasem obce. 
Nejste vázání žádnou hranicí. Pokud budete pořizovat územní plán, tak je velmi vhodné mít pro jednotlivé 
pozemky více možností využití. Jinak musí být prováděna změna územního plánu. Toto trvá přibližně rok a cena za 
tuto změnu je od 30.000 Kč do 60.000 Kč s tím, že zastupitelstvo obce může navrhnout aby tyto náklady uhradil 
žadatel o změnu územního plánu. P. Forman: V současné době je tedy pro obec pokud tomu dobře rozumím 
územní plán nepotřebný, pokud máme vymezeno zastavěné území obce.  M. Rosčuk: Pokud projde novela zákona, 
tak v roce 2021 je územní plán povinností. Pokud se vezme v potaz příprava plánu, cca. 2 roky, tak máte ještě 6 let 
čas na jeho pořízení. Starosta: Děkuji tímto panu Rosčukovi za vysvětlení situace ohledně územního plánu a 
navrhuji vydat vymezené současně zastavené území obce. 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce vydává vymezené současně zastavěné území obce 
 
hlasování: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

 

3.  Žádost o příspěvek z OFŽP – (18:20) 
 

Paní Naděžda Brožová, bytem Jindřichovice pod Smrkem 307 podala žádost o příspěvek z OFŽP ve výši 15.000 
Kč (nevratná dotace) na přeměnu vytápění (ekologický kotel na dřevní štěpky a peletky) v rodinném domě č.p. 307. 
Celkově investovaná částka činí 105.110 Kč. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 15.000 Kč, žadatelka Naděžda 
Brožová.  

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

 

4.  Pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení (18:22)  

V době od 16.07.2012 do 16.08. 2012 byl v kanceláři OÚ k nahlédnutí plán společných zařízení. Plán společných 
zařízení je výsledkem jednání sboru zástupců vlastníků půdy a jednotlivých soukromých subjektů dotčených 
pozemkovými úpravami, kteří jsou s plánem ztotožněni. 
  
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejněné pozemkové úpravy a schvaluje plán společných 
zařízení.. 

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

5.  Různé, dotazy občanů  (18:25)  

M. Vondráček:  Jsou rovněž jiní zájemci o pozemky k prodeji kromě Adély Burešové? Starosta: Nikdo další se 
nepřihlásil. P. Forman: Já mám zájemce který by se na pozemek rád přijel podívat. Starosta: Není problém.  
 
Místostarosta L. Salaba: Obec byla oslovena s nabídkou na odkup zelené energie z výroby VTE. Nabídka této 
firmy by pro obec přinesla roční úsporu až 240.000 Kč. Obec osloví více zájemců a nejvýhodnější nabídka uspěje v 
poptávkovém řízení. Dále pak budeme nuceni doplnit naše VTE o tzv. dispečerské řízení výroby. Zákon výrobcům 
elektrické energie stanovil povinnost k elektrárnám nainstalovat zařízení, které elektrárny bude moci ve špičkách 
odpojit od rozvodné sítě. V současné době zjišťuji podmínky a cenu. Jedná se bohužel o částku řádově ve 
statisících.   
 

DOTAZY OBČANŮ 
 

J. Bečanová: Proč se opozdila dodávka Jindřichovickcýh listů do našeho koloniálu? O. Novotný: Od příštího 
vydání se dodávka obnoví v plné výši. J. Bečanová: Po opravě nábřežní zdi zůstalo na obecním pozemku plno 
náletů které by se měly odstranit. Starosta: Obec nálety prioritně vyřezává, toto se děje pravidelně. Bohužel jsme 
však omezeni počtem pracovníků na VPP. Co se týče náletů v korytu jindřichovického potoka, tak toto je plně 
v kompetenci povodí Labe, a.s., tito ovšem tuto činnost zanedbávají. Již jednou byla obec donucena provádět za ně 
tuto práci a se zlou se potázala. Nakonec z toho byl problém. Prioritně nechceme vykonávat práci za někoho jiného. 
22. srpna se měla uskutečnit povodňová dohlídka která byla přesunuta na 4. září. Na této schůzce se zástupci 
povodí chceme vyřešit jak problémy s odstraňováním náletů, tak především s opravou koryta v jeho horní části. 
Zde nebyla ze strany povodí oprava zahrnuta do plánu oprav a to je pro nás nepochopitelné. Trváme na opravě 
obou inkriminovaných úseků.  J. Bečanová: Jaký má záměr obec s bývalou truhlárnou a starou školkou? Obě 
budovy jsou prázdné a k ničemu. Z potoka se stává stoka. Starosta: Obec kupovala truhlárnou v roce 2008 
z konkurzní podstaty v tehdy již zanedbaném stavu. Je třeba si připomenout, že původní vlastník, společnost 
TARDEX, s.r.o. zanikla a o majetek se rok nikdo nestaral. Areál byl volně přístupný a toho využila řada 
nenechavců, kteří postupně vybavení rozkradli a devastovali. Po nějaké době se o část majetku přihlásil SZIF 
v hradci Králové, který byl garantem dotačního titulu pro společnost, hradil náklady na pořízení pásové pily. Obec 
po tomto zjištění několikrát SZIF upozorňovala na stav nemovitosti a žádala je, o zajištění vniknutí do objektu. Než 
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se vše vyřídilo a SZIF přijel na kontrolu, tak z vybavení truhlárny nezbylo prakticky nic. Obec objekt odkoupila 
v dražbě, neboť se jedná o území blízko středu obce a nechtěla riskovat, že by areál koupil někdo jiný. Obávali 
jsme, že by objekt mohl být využit způsobem, který by v této lokalitě nežádoucí. Zděný baráček byl dán SDH 
Jindřichovice pod Smrkem, který si zde vytvoří svou klubovnu. Pro další zděný dům, budeme hledat využití. 
Jednou z možností je např. úprava objektu pro bydlení. Vše je ovšem závislé na finančních prostředcích obce a tak 
investice do majetku pokračuje dle aktuální situace. Obdobný případ je se statkem, který také obec získala ve 
zbídačeném stavu a postupně jej opravuje (nové svody, oprava střechy, výstavba komínů atd.). Co se týká bývalé 
školky, tak se jen musím opakovat. Vnitřek objektu se podařilo po různých podnikatelských záměrech, např. 
truhlářstí Fortel, ubytovna atd. opravit a vnikla tak nová místnost pro Pěvák a Centra pro rodinu. Každou první 
středu v měsíci zde rovněž sídlí poradenské setkávací centrum POSEC při MÚ Frýdlant. Vnějšek budovy je rovněž 
postupně upravován. Snažíme se tedy, aby objekty sloužili a upravují se především vnitřky. J. Šafařík: Rybník, co 
je s ním? Starosta: Stav je všeobecně dlouhodobě znám. Obec má zpracovaný projekt s tím, že na podzim, bude 
vyhlášena další dotační výzva. V té předchozí jsme neuspěli. Snažíme se přimět Povodí Labe k obnovení jednoho 
ze dvou přítoků do rybníka, protože v případě, že bychom jej z nouze alespoň vypustili, aby nežádoucí vodní 
rostliny vymrzly, současný přítok by na napuštění sotva stačil. J. Šafařík: Dopravní značení omezující průjezd 
těžkých vozidel někteří nerespektují. Co s tím obec udělá? Zejména jeden nejmenovaný soukromý zemědělec tam 
jezdí opakovaně. Starosta: Je na každém účastníkovi silničního provozu, aby dodržoval dopravní značení.  J. 
Šafařík: Tak ty značky sundejte a bude klid. Starosta: Dopravní značky jsme na most umístili na návrh statika. 
Návrh statika je v podstatě povinnost opatření provést. J. Bursa: Proč obec nepožádala o dotaci na opravu mostu? 
Kdo tam umístil ty značky? Starosta: O dotaci na opravu dvou mostů (u Šafaříků a u Sommerů) bylo požádáno 
v rámci odstraňování povodňových škod spolu s cestami. Dopravní značení bylo umístěno na podkladě statického 
posudku a schválení osazení Dopravním inspektorátem Policie ČR, myslím že je to dostatečně známo a akce se 
uskutečnila v únoru 2011, tudíž zde byla zmiňována. J. Bursa: To nám nikdo neřekl, nikdo nás neinformoval. 
Starosta: Podání žádosti o dotaci schvalovalo zastupitelstvo. Dále bylo sděleno, že obec požádala o finanční 
prostředky jak na opravu cest, tak i na inkriminované mostky s tím, že zatímco na cesty již přišel registrační list 
v loňském roce, tak na mostky prozatím čekáme. Nyní již máme registraci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj 
potvrzenu. J. Bursa: A proč to nevíme, proč nám to nikdo neřekne?  Starosta: Registrační list akce jsme obdrželi 
tuto středu. Stačí sledovat předchozí usnesení zastupitelstva obce. Ostatní zastupitelé o tom, že byla podána žádost 
jak na mostky a cesty vědí. Rovněž bylo zde několikrát zmiňováno, že dosud nevíme, zda mostky uspějí. Z. 
Kozlovský: Chtěl bych jen upozornit na skutečnost, že v místě plánované výstavby rodinného domu u Sommerů je 
nekvalitní zemina. Jedná se o navážku různého stavu která se za doby státních statků prováděla. Starosta: Děkuji 
za tuto dobrou informaci, pro budoucího stavitele bude jistě důležitá. J. Šafařík: Okolí kavárny, úprava 
prostranství a vnitřku budovy. Starosta: Prostory postupně upravíme, vše je ovšem závislé na finančních 
prostředcích a stavu pracovníků na VPP.   

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:15 ukončil jednání ZO. 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

Ověřil:  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

 

 


