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

 konaného dne 14. 12. 2012 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal 
KRAUSE , Luboš MAUER, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA (přítomen od 18:21). 

Omluveni:  Jiří ZEZULKA  

Přítomno:  3 občanů 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů 
2. Frýdlantská vodárenská společnost – upsání akcií 
3. Likvidace společnosti VSCM 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2012 
5. Žádost o příspěvek z OFŽP 
6. Projednání OZV o MP za odpad 
7. Různé 

1. Úvod, zahájení – (18:01) 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Následovalo 
doplnění se schválením programu jednání a určení zapisovatelů. V bodě různé, došlo k doplnění programu jednání 
o následující body: a) žádost o pronájem nebytových prostor, b) příspěvek z OFŽP, c) informace o finančních 
opatřeních – schvalování rozpočtových opatření.   

Usnesení: ZO schvaluje program jednání a revokaci části usnesení 5/2012 hlasování: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

Volba ověřovatelů zápisu: Martin Vondrá ček a Luboš Mauer hlasování: 5 – 0 – 2   
(Usnesení bylo přijato) 

2. Frýdlantská vodárenská společnost – upsání akcií – (18:03) 
 

V úvodu představil starosta zastupitelům ředitele společnosti FVS, Ing. Petra Olyšara. Zastupitelstvu představil 
vodárenskou společnost a vysvětlil plánované změny akcionářské struktury, týkající se převodu akcií FVS na 
jednotlivé obce. Vzhledem k široké problematice a závažnosti projednávané věci, bylo rozhodnuto o odložení 
stanoviska obce do dalšího jednání zastupitelstva. V průběhu jednání se dostavil zastupitel J. Bursa.   

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem odkládá vydání stanoviska obce na příští zasedání ZO.  
 

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

3.  Likvidace společnosti VSCM – (18:38) 
 

Na jednání s Ing. Jiří Oehlem, byl stanoven plán na likvidaci společnosti VSCM. Záměr o provedení likvidace této 
společnosti byl projednán na předchozím ZO. S postupem prací na provedení likvidace byli zastupitelé seznámeni 
v přípravě. Jedná se o provedení administrativních úkonů. Z proběhlé diskuze zastupitelů bylo rozhodnuto o 
odložení do dalšího jednání zastupitelstva.  

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem odkládá vydání stanoviska obce na příští zasedání ZO.  
 

hlasování: 8 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
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4.  Rozpočtové opatření č.2/2012 - (18:50)   

Zastupitelům byly předloženy následující rozpočtové opatření:  

a) II.úprava rozpočtu v roce 2012. Ponížení na příjmové stránce -4.581,00 Kč a na výdajové stránce -4.581,00 Kč. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje II. úpravu rozpočtu v roce 2012. Ponížení na příjmové 
stránce -4.581,00 Kč a na výdajové stránce -4.581,00 Kč. 

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

b) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013 dle příjmů a výdajů v roce 2012. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 dle příjmů a 
výdajů v roce 2012. 

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

 

5.  Žádost o příspěvek z OFŽP - (18:56)   

Pan Ladislav Mazurek, bytem Jindřichovice pod Smrkem 96, požádal o nevratnou dotaci z OFŽP na realizaci akce 
zateplení stropu a výměnu oken u rodinného domu č.p. 96. Celková investovaná částka činí 71.592 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje příspěvek z OFŽP p. Mazurkovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 96 na realizaci 
akce zateplení stropu a výměna oken u č.p. 96 a to v souladu s vyhláškou OFŽP 

 

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

6.  Projednání OZV o MP za odpad – (18:58)     

Zastupitelstvu byla předložena novelizace vyhlášky č. 3/2011 o odpadech, autorky PhDr. Mgr. Dany Janečkové, 
vedoucí oddělení dozoru Liberec, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Ve vyhlášce jsou 
zpracována ustanovení vyvolané změnou právní úpravy tohoto místního poplatku.  Zastupitelstvo pro projednání 
změn rozhodlo vyhlášku přijmout a roční cenové relace ponechat v nezměněné výši, tj. 500 Kč pro osobu s trvalým 
pobytem, 500 Kč za nemovitost sloužící k rekreaci. Cenová úleva ve výši 250 Kč se vztahuje k osobám do 15 let 
věku a nad 70 let věku.  
 
Usnesení: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za odpad a rozhodlo o 
ponechat platby ve stejné výši jako dosud. 500 Kč pro osobu s trvalým pobytem, 500 Kč za nemovitost 
sloužící k rekreaci. Cenová úleva ve výši 250 Kč se vztahuje k osobám do 15 let věku a nad 70 let věku.  
 

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

 

7.  Různé – (19:07)     

 
a) Žádost o pronájem nebytových prostor – (19:07), 
 
Zastupitelům byla předložena doplněná 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.  
 
Po proběhlé debatě bylo rozhodnuto o poskytnutí objektu k pronájmu. V nájemní smlouvě bude jasná a přesná 
specifikace smluvních podmínek. Nájemní smlouva bude uzavřena na jednoho z nájemců, Ondřeje Kubíka. 
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Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s pronájmem nebytových prostor v areálu bývalé 
truhlárny Ond řeji Kubíkovi s účinností od 01.01.2013 
 
 
 

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

b) Příspěvek z OFŽP – (19:35), 
 
Pan Petr Forman, bytem Jindřichovice pod Smrkem 384, požádal o nevratnou dotaci z OFŽP na realizaci akce 
výměna oken u rodinného domu č.p. 384. Celková investovaná částka činí 40.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje příspěvek z OFŽP p. Formanovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 384 na realizaci 
akce výměna oken u č.p. 384 a to v souladu s vyhláškou OFŽP 

 

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

c) Informace o finančních opatřeních – schvalování rozpočtových opatření – (19:38),   

Zastupitelům byla poskytnuta informace o možnosti provádění rozpočtových opatření evidovaných v časové 
posloupnosti, publikovaných ve zprávách ministerstva financí ČR 5/2012. Zastupitelé navrhli přijmout možnost 
hlasování v těchto případech per rollam.  
 
Usnesení: ZO stanovuje přijetí rozpočtových opatření per rollam. Rozpočtová opatření lze přijímat po 
předchozím oznámení Obecním úřadem jednotlivým zastupitelům, kteří se k hlasování připojí do 2 
pracovních dnů. 

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

 
 
 

 
 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:57 ukončil jednání ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Luboš Mauer   _______________________________ 

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________ 

 

 


