1.

USNESENÍ Č. 1 / 2013
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 24. 01. 2013
Zastupitelstvo obce se v počtu 9 zastupitelů usneslo takto:
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
1. Prodej p.p.č. 494/1 (zahrada) o výměře 371 m2 za cenu 16.948 Kč, p.p.č. 495/5 (ostatní plocha) o
výměře 113 m2 za cenu 4.351 Kč, p.p.č. 496/2 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 za cenu
1.068 Kč, p.p.č. 497/4 (ostatní plocha) o výměře 124 m2 za cenu 2.864 Kč vše v k.ú. Jindřichovice
pod Smrkem žadatelka Tůmová Helena.
2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 645/2 (ostatní plocha) o výměře
1.133 m2 za cenu 25 Kč za m2 a p.p.č. 645/3 (ostatní plocha) o výměře 1.623 m2 za cenu 25 Kč za
m2 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem žadatelka Burešová Adéla.
3. A souhlasí s přijetím daru 63 kusů akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o celkové
jmenovité
hodnotě
7.245.000,- Kč
od
Frýdlantského
vodárenského
sdružení.
4. Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem v zastoupení valné hromady společnosti
Vzdělávací a
setkávací centrum mikroregionu s.r.o. rozhodlo o zrušení společnosti a jejím
vstupu do likvidace k datu 1. 3. 2013.
5. Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s nákupem pozemku p. č. 545/1 a budovy č.p. 353 na
pozemku p.č. 544 včetně pozemku, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem z majetku
společnosti Vzdělávací a setkávací centrum mikroregionu s. r. o. ve výši ceny obvyklé dle
zpracovaného znaleckého posudku.
II.
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ
1. Se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1041/5 o výměře 5.161 m2 v k.ú. Jindřichovice
pod Smrkem.
2. S termínem pravidelných zasedání zastuptitelstva obce vždy ve čtvrtek.
III.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ
1. Starostovi obce panu Pavlu Novotnému na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského
sdružení podpořit schválení usnesení o daru akcií v držení Frýdlantského vodárenského sdružení
na jednotlivé obce sdružené ve Frýdlantském vodárenském sdružení.
IV.
ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ
1. Schválení návrhu smlouvy o převodu akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. od
Frýdlantského vodárenského sdružení a odkládá pověření starosty obce pana Pavla Novotného k
jejímu podepsání.
2. Povinnost starosty obce pana Pavla Novotného na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského
vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o schválení smlouvy o převodu akcií.
3. Přijetí návrhu budoucí dohody akcionářů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
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