
  

Zápis  ZO Jindřichovice pod Smrkem - Strana 1 (celkem 3) 

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

 konaného dne 21. 03. 2013 v 18:00 

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

Omluveni:  Luboš MAUER, Lubomír LEŽOVIČ   

Přítomno:  3 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:03) 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů. 
2. Majetkoprávní operace – výtopna 
3. Frýdlantská vodárenská společnost – upsání akcií. 
4. Žádost z OFŽP 
5. Různé 

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) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, p.o., b) informace o stavu zateplení obecních budov (zelená 
úsporám, c) likvidace společnosti VSCM, spol.s.r.o.   

1) Volba ověřovatelů zápisu: Michal Krause a Martin Vondrá ček hlasování: 4 – 1 – 2   
(Usnesení nebylo přijato) 

protinávrh J. Zezulky  

2) Volba ověřovatelů zápisu: Petr Forman a Martin Vondráček hlasování: 5 – 1 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 

2. Majetkoprávní operace - výtopna – (18:07) 

Obec obdržela návrh kupní smlouvy k prodeji nemovitosti bývalé železniční výtopny na nádraží. Navržená kupní 
cena je 140.000 Kč. O prodeji bylo jednáno na předešlých zasedáních ZO s tím, že pokud se objeví vážný zájemce, 
který pak tuto nemovitost od obce odkoupí, bude realizován prodej.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje odkoupení objektu bývalé výtopny na p.p.č. 474/2, p.p.č. 
429 a p.p.č. 430 včetně objektu č.p. 358 vše v obci Jindřichovice pod Smrkem, katastrální území 
Jindřichovice pod Smrkem za cenu 140.000 Kč. 

 

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

 

3.  Frýdlantská vodárenská společnost – upsání akcií – (18:10) 

Zastupitelům byl rozeslán zápis z jednání dozorčí rady FVS, a.s. včetně dalších souvisejících dokladů. Bylo 
konstatováno, že kromě naší obce dosud o upsání akcií a všech kroků s ním souvisejících nerozhodla zastupitelstva 
Bílého Potoka, Habartic, Raspenavy. Vzhledem ke shodě starostů, že návrh by měl projít 100% shodou (tj. všech 
18 obcí), bude o upsání akcií nadále jednáno. V diskuzi starosta uvedl, že v současné době čeká na analýzu 
předložené akcionářské dohody advokátní kanceláří, kterou si nechal zpracovat. J. Bursa uvedl, že není důvod 
váhat se souhlasem, že obec může o akcie přijít a že jde proti zájmům obce.  Starosta na to reagoval, že příští 
zastupitelstvo bude v dubnu, kdy bude analýza již k dispozici a navíc konkrétně upsání akcíí bylo zastupitelstvem 
schváleno na minulém jednání. Za současného stavu obci nic nehrozí, nadále probíhá diskuze i v dalších obcích, 
které mají se chválením akcionářské dohody obavu. J. Bursa na to uvedl, že nerozumí tomu, čemu zbývající 
zastupitelé nerozumí. P. Forman a  J. Zezulka uvedli, že by  tak závažné rozhodnutí být schváleno za účasti všech 
členů zastupitelstva obce. Diskuze byla pak ukončena a bylo formulováno následující usnesení.    
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Návrh usnesení:  ZO Jindřichovice pod Smrkem odkládá všechna rozhodnutí o transformaci společnosti 
FVS, a.s. 

hlasování: 5 – 2 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 

 

4.    Žádost z OFŽP – (19:07) 

Paní Eva Mauerová, bytem Jindřichovice pod Smrkem 331 požádala o poskytnutí dotace z OFŽP na realizaci akce 
„výměna tepelného hospodářství“, investovaná částka 20.077 Kč. Vzhledem k dispozicím kotle jenž umožňuje  
spalovat jak uhlí, tak i dřevo, není možné v tomto případě poskytnout dotaci. Jedná se o stejný případ, na jehož 
základě nebyl poskytnut příspěvek manželům Sedláčkovým.     

Usnesení:  ZO Jindřichovice pod Smrkem  svaluje poskytnutí dotace z OFŽP paní Evě Mauerové na 
realizaci akce „výměna tepelného hospodářství“ z důvodu nesplnění podmínek směrnice OFŽP § 1) odst. 2) 
písm. A)  přechod z fosilních paliv (uhlí) na biomasu (dříví, slámu apod.)  
  

hlasování: 0 – 5 – 2   
(Usnesení nebylo přijato) 

5.  Různé - (19:11)   

A) Informace o stavu zateplení obecních budov  
B) likvidace společnosti VSCM, spol.s.r.o.,   
C) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, p.o., 

 

A) Informace o stavu zateplení obecních budov (zelená úsporám), 

Místostarosta: Na webových stránkách OŽP je umístěno rozhodnutí o schválení financování Ministrem financí. 
Obec ovšem dosud neobdržela rozhodnutí písemně. Týká se to výměny oken, dveří a zateplení fasády u objektu 
obecního úřadu a základní školy. U základní školy požadujeme zachování ozdobných prvků fasády. To největší 
množství z objemu stavebních prací se musí na budově školy provést v období letošních hlavních prázdnin tak, aby 
nebyla narušena výuka. Práce na budově obecního úřadu by se měli uskutečnit v příštím roce. Obec se bude snažit 
uskutečnit co největší objem prací ještě v letošním roce, neboť je to požadavek poskytovatele dotace tak, aby bylo 
proinvestováno o nejvíce financí do konce roku 2013. 

Současně je vyhlášena nová výzva na zateplení budovy a výměnu vytápění obecních budov. Těmto podmínkám 
plně vyhovuje budova kabin na fotbalovém hřišti, kde by došlo k provedení zateplení a fasády na budově spolu 
s výměnou kotle na uhlí za jiný nízkoemisní topný zdroj. 

Usnesení:  ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na zateplení a 
výměnu zdroje tepla na budově fotbalových kabin č.p. 13 v obci Jindřichovice pod Smrkem. 
  

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

 

B) Likvidace společnosti VSCM, spol.s.r.o.,   

Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno rozhodnutí o zrušení společnosti VSCM, s.r.o. a jejím 
vstupu do likvidace. Požadované doklady byly předloženy Krajskému soudu v Liberci, který vyzval k odstranění 
nedostatků v předloženém usnesení č. 1/2013.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem ruší část usnesení zastupitelstva obce č. 1/2013 ze dne 24.01.2013, 
kde se ruší čl. 4) odst. I usnesení s tímto textem: 
 

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. 

 
hlasování: 6 – 0 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 
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Usnesení: ZO 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. 5. 2013. 
Likvidátorem jmenuje Ing. Ji řího Oehla, bytem 460 14 Liberec, Jiráskova 465/98 

 
hlasování: 5 – 1 – 1   
(Usnesení bylo přijato) 

 

 

 

 

C) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, p.o., 

Ředitelka ZŠ a MŠ, p.o. Mgr. Dagmar Vondráčková požádala zastupitelstvo obce o převedení výsledku 
hospodaření v roce 2012. Jedná se o částku 112.705,21 Kč, kterou ředitelka požaduje převést do fondu odměn. 
Z důvodu nemoci se nemohla ředitelka jednání zastupitelstva osobně zúčastnit a situaci vysvětlit. Z diskuze vzešel 
návrh na odložení rozhodnutí na příští jednání. 

Návrh usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem odkládá rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku ZŠ 
a MŠ, p.o. 

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

 

Dotazy občanů: 

Paní Werznerová informovala zastupitele o svém nápadu umístit pamětní kámen k nově vysazené lípě u 
autobusové zastávky a navrhla, že by na pamětním kameni mohl být umístěn nápis „Horstíkova lípa“, jako pietní 
vzpomínka na zesnulého Horsta Krauseho. Starosta uvedl, že se jedná o velmi citlivou záležitost, která by měla 
projít citlivou širší diskuzí právě s ohledem na památku zesnulého Horsta Krauseho. Po jeho úmrtí spontánně 
vzešel nápad na přejmenování tradiční hasičské soutěže „O pohár starosty“ na „Memoriál Horsta Krauseho“. Tento 
akt byl přirozeným a logickým poděkováním za jeho celoživotní práci pro hasiče. Nerad by, aby umístěním dalšího 
symbolu spíše nedošlo k znevažování jeho památky. Možná by bylo spíše vhodnější umístit na kámen prosté 
datum, kdy byla lípa vysazena. Finální podoba pamětního kamene se bude postupně tvořit.  

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 20:18 ukončil jednání ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Petr Forman   _______________________________ 

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________ 

 

 
 


