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

 konaného dne 02. 11. 2012 v 18:00 

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

Omluveni:  Michal KRAUSE 

Přítomno:  10 občanů 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů 
2. Stanovení místa pro uzavření manželství 
3. Žádost o příspěvek z OFŽP 
4. Úprava rozpočtu 
5. Různé 

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. V úvodu obeznámil zastupitele se  stavem 
společností v majetku obce, které již neprovozují žádnou činnost. Byla požádána auditorská společnost O-
CONSULT, s.r.o. Liberec, která pro obec provádí daňové poradenství,  o provedení likvidace těchto společností. O 
slovo se přihlásil zastupitel J. Bursa, který předložil svou výtku k předchozímu usnesení č. 5/2012. Konkrétně 
k uvedení schválení plánu společného zařízení a komplexních pozemkových úprav. Byl schválen pouze plán 
společných zařízení pro obec Jindřichovice pod Smrkem. Navrhl tedy revokování této části usnesení.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání a revokaci části usnesení 5/2012 hlasování: 8 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

Volba ověřovatelů zápisu: Petr Forman a Jiří Zezulka hlasování: 6 – 0 – 2   
(Usnesení bylo přijato) 

2. Stanovení místa pro uzavření manželství – (18:07) 
 

Zastupitelům bylo předloženo ke schválení stanovení určení místa pro uzavření manželství, dne pro uzavření 
manželství a oddávající. Vše na základě zákona č. 94/1963 „zákon o rodině“ v aktuálním znění. Místem pro 
uzavírání manželství je obřadní síň Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem. Den pro uzavírání manželství 
(úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle). Oddávajícím je starosta obce a místostarosta obce. Pokud snoubenci chtějí 
uzavřít manželství na jiném vhodném místě a v jinou dobu, než je stanoveno zastupitelstvem obce, uhradí správní 
poplatek ve výši 1.000 Kč na základě zákona č. 634/2004 „Zákon o správních poplatcích“ v aktuálním znění.  
 
J. Bursa: Místo a dobu sňatku stejně tak jako oddávající nestanovuje zastupitelstvo obce ale obecní úřad. Zde 
bychom měli toto pouze vzít na vědomí a ne schvalovat. O. Novotný: Dle našeho názoru toto má rozhodnout rada 
a určení oddávajícího, přestože je citován v zákoně (může jím být i pověřená osoba ze ZO) musí být schváleno. 
Jelikož nemáme radu a její pravomoc zde zastupuje v určitých věcech starosta obce, bylo připraveno k vydání toto 
rozhodnutí. J. Bursa: Nesouhlasím s tímto zněním, toto určuje matriční úřad či Obecní úřad. Starosta: Jistě tato 
informace pro zastupitele není nic, co by mělo budit nějaké rozepře, vezmeme proto rozhodnutí na vědomí.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem bere na vědomí místo pro uzavírání manželství obřadní síň 
Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, dny pro uzavření manželství (úterý, čtvrtek, pátek, sobota a 
neděle) a oddávající osoby (starosta a místostarosta).  

 

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

 



  

Zápis  ZO Jindřichovice pod Smrkem - Strana 2 (celkem 4) 

3.  Žádost o příspěvek z OFŽP – (18:12) 
 

Zastupitelům byli předloženy 3 žádosti o příspěvek z OFŽP 

a) Pan Genadij Černičko, bytem Jindřichovice pod Smrkem 36, požádal o nevratnou dotaci z OFŽP na 
výměnu oken u č.p. 350. Celková investovaná částka činí 113.671 Kč.   

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje příspěvek z OFŽP p. Černičkovi, bytem Jindřichovice 
pod Smrkem 36 na realizaci akce výměna oken u č.p. 350 v souladu s vyhláškou OFŽP.  

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

 

b) Pan Štěpán Matějka, bytem Jindřichovice pod Smrkem 82, požádal o nevratnou dotaci z OFŽP na výměnu 
oken u č.p. 82. Celková investovaná částka činí 70.000 Kč.   

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje příspěvek z OFŽP p. Matějkovi, bytem Jindřichovice 
pod Smrkem 82 na realizaci akce výměna oken u č.p. 82 v souladu s vyhláškou OFŽP.  

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

 

c) Manželé Lubomír a Martina Ležovičovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 295, požádali o nevratnou 
dotaci z OFŽP na zateplení obvodového pláště rodinného domu včetně fasády č.p. 295. Celková 
investovaná částka činí 196.960 Kč. 

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje příspěvek z OFŽP manželům Lubomírovi a Martin ě 
Ležovičovým, bytem Jindřichovice pod Smrkem 295 na realizaci akce zateplení obvodového pláště u č.p. 295 
v souladu s vyhláškou OFŽP. 

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

 

4.  Úprava rozpočtu - (18:20)   

Zastupitelům byla předložena I. úprava rozpočtu v roce 2012, podle skutečných příjmů a výdajů v roce 2012. 
Příjmy ve výši 6.854.729,00 Kč, výdaje ve výši 6.854.729,00 Kč. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2012. Příjmy ve výši 
6.854.729,00 Kč, výdaje ve výši 6.854.729,00 Kč. 

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

5.  Různé, dotazy občanů  (18:25)  

a) Informace o výsledku výběrového řízení na dodávku a prodej elektrické energie obci, 
 

L. Salaba: Obec vyhlásila výběrové řízení na dodavatele elektrické energie pro Obec Jindřichovice pod Smrkem a 
dále odběratele elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Výběrového řízení na dodávku elektrické energie se 
zúčastnilo celkem 6 firem, z nichž jedna z nabídek byla pro nesplnění zadávacích podmínek vyřazena. Vítězná 
firma  ČEZ Prodej, s.r.o. vyhrála s nabídkou, díky níž obec v roce 2013 při stejné spotřebě elektrické energie jako 
v letošním roce ušetří řádově 52.000 Kč. Účinnost této nabídky je od 1. února 2013. Nicméně se nám podařilo 
dosáhnout uzavření smlouvy za výhodnou cenu i za období od 1. listopadu 2012 do 31. ledna 2013. U odběratele 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů tzv. zelená energie, se zúčastnily 3 firmy. Vítězná firma Nano Energies 
Trade, s.r.o. uspěla s nabídkou odkupu, díky níž získá obec při současné průměrné výrobě částku řádově o 480.000 
Kč vyšší jak v letošním roce.  
 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele 
elektrické energie pro Obec Jindřichovice pod Smrkem a dále odběratele elektrické energie z oVTE. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
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b) Projednání dělení pozemků na základě žádosti p. Burešové k prodeji pozemku, 
 
ZO projednalo dělení pozemků na základě žádosti p. Burešové k prodeji pozemku. Byla stanovena hranice 
tak, aby v celkové skutečné šířce komunikace včetně chodníku byl vyčleněn prostor 720 cm.  

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

 
c) Žádost o prodej pozemků ve vlastnictví obce – Tůmová Helena,  
 
Obecní úřad obdržel žádost paní Heleny Tůmové rozené Kopalové o odkoupení pozemků v okolí malého hřiště. 
Jedná se historicky užívané zaplocené parcely, které jsou užívány jako zahrádka, nachází se zde rovněž studna 
sloužící jako zdroj vody pro rodinný dům její matky. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná celkem o 4 parcely – 
p.p.č. 494, 495, 496 a 497, bude nejprve nutné nechat na náklady žadatelky zajistit jejich geometrické zaměření a 
oddělení. 
 
J. Bursa: navrhuji vložit do smlouvy klauzuli o právu zpětné koupě, jedná se o pozemky, které mohou v případě 
nějakých plánů s malým hřištěm bránit záměru obce. Starosta: Pozemky nebrání přístupu na malé hřiště ani do 
budovy. Jedná se o oplocenou zahradu, tak jak je Kopalovými několik desetiletí užívána. Klauzule by do budoucna 
mohla znehodnotit cenu domu, neboť je na pozemku umístěna studna, ze které je vedena voda. Nyní schvalujeme 
zveřejnění záměru prodeje. 
 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcel p.č. 494, 495, 496 a 
497 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem na základě vypracovaného geometrického plánu. 

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

 
d) Nabídka k prodeji budovy v majetku ČD,  
 
Obec obdržela od Českých drah nabídku k odkoupení bývalé odbavovací budovy č.p. 357 na nádraží 
v Jindřichovicích pod Smrkem. Jedná se o prázdnou budovu, kde se nachází 4 bytové jednotky. Je nutné však 
nejprve zjistit možnosti financování a zajistit hrubý odhad finančních nákladů na opravu bytů. Obec o budovu 
projevila vážný zájem a zastupitelům byla umožněna její prohlídka.  
 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem ukládá starostovi jednat o odkoupení budovy č.p. 357 na p.p.č. 400 
včetně parcely pod budovou v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem z majetku ČD do majetku obce Jindřichovice 
pod Smrkem  
 

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

 
e) Žádost o pronájem nebytových prostor, 
 
Zastupitelům byla předložena žádost Františka Mazurka, bytem Jindřichovice pod Smrkem 96, Josefa Cyruse, 
bytem Dolní Řasnice 335 a Ondřeje Kubíka, bytem Jindřichovice pod Smrkem 332, o pronájem nebytových prostor 
v majetku obce Jindřichovice pod Smrkem, konkrétně pak o zděnou halu v areálu bývalé truhlárny. Žadatelé jako 
důvod pronájmu uvádějí využití jako montážní hala pro opravy automobilů a jiných vozidel k soukromým účelům.  
 
Zastupitelé se usnesli, že takto formulovaná žádost bude odložena do dalšího ZO. Do té doby jí musejí žadatelé 
přepracovat a doplnit jakým způsobem bude zajištěna likvidace vzniklých odpadů (provozní kapaliny, díly atd.). 
  
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem odkládá žádost na pronájem nebytových prostorů v areálu bývalé 
truhlárny. 
 

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

Paní Werznerová: Vznesla dotaz na probíhající sbírku k záchraně kostela a jaký je jeho další vývoj. Starosta: 
Jedná se o iniciativu místních obyvatel. Bližší informace jí může poskytnout přímo paní Kopecká. Stále čekáme na 
dokončení stavebně historického průzkumu kostela, který by měl proběhnout do konce letošního roku. Pak se uvidí, 
co bude dál. Pan Werzner: Některé budovy v areálu Unitexu jsou zarostlé nálety. Starosta: zajistíme nápravu 
tohoto stavu pomocí pracovníků VPP. Pan Werzner: Uvažovala obec o možnosti podnítit finančně občany 
k výstavbě ČOV ? Starosta: Tato možnost zde existuje přímo z OFŽP. Paní Werznerová: Informovala o 
pravidelné údržbě nové třešňové aleje na Kukačce. Pan starosta: poděkoval za její práci a požádal jí o pokračování 
těchto aktivit. Pan Eleš: poděkoval za umístění zpomalovacích retardérů na cestě k rybníku a dotázal se na 
možnost umístění nádob na tříděný odpad ke „slamákům“. Starosta: Jejich instalace je krajním řešením, budeme 
umísťovat tyto retardéry i na novou cestu okolo pana Steckela. Je to škoda, protože kvůli několika nezodpovědným 
řidičům musíme cestu zkomplikovat pro cyklisty, nebo třeba i vozíčkáře. O kontejneru obec uvažuje. Je sice 
umístěn u paní Peroutkové, kde má širší využití, ale pokusíme se jej umístit i zde, mimo jiné kvůli zabrání 
objíždění zpomalovacího pasu.     

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:30 ukončil jednání ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Petr Forman   _______________________________ 

 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________ 

 

 


