
 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 6 / 2012  
ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 02. 11. 2012 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 

 

1. Příspěvek z OFŽP p. Černičkovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 36 na realizaci akce výměna 
oken u č.p. 350 a to v souladu s vyhláškou OFŽP. 

2. Příspěvek z OFŽP p. Matějkovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 82 na realizaci akce výměna 
oken u č.p. 82 a to v souladu s vyhláškou OFŽP. 

3. Příspěvek z OFŽP manželům Lubomíru a Martině Ležovičovým, bytem Jindřichovice pod 
Smrkem 295 na realizaci akce zateplení obvodového pláště u č.p. 295 a to v souladu s vyhláškou 
OFŽP. 

4. I. úpravu rozpočtu v roce 2012. Příjmy ve výši 6.854.729,00 Kč, výdaje ve výši 6.854.729,00 Kč. 
 
5. Zveřejnění záměru prodeje parcel p.č. 494, 495, 496 a 497 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem na 

základě vypracovaného geometrického plánu. 
 
6. 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.  
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V ĚDOMÍ 

 

1. Místo pro uzavírání manželství kterým je obřadní síň Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, 
dny pro uzavření manželství (úterý, čtvrtek, pátek, sobota a neděle).  

2. Výsledky výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro Obec Jindřichovice pod Smrkem 
a dále odběratele elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ 

1. 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.  

 

IV. 
ZASTUPITELSTVO OBCE RUŠÍ 

1. Část usnesení č. 5/2012, kde v bodě I. č.2) bylo chybně uvedeno následující:  ZO schvaluje 
zpracované komplexní pozemkové úpravy a plán společných zařízení. Správně mělo být uvedeno: 
ZO schvaluje zpracovaný plán společných zařízení pro obec Jindřichovice pod Smrkem.  

 

V. 
ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ 

1. Žádost na pronájem nebytových prostorů v areálu bývalé truhlárny. 
 

 

 
 

 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                          místostarosta obce 
 


