ZÁPIS
z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem,
konaného dne 22. 04. 2013 v 18:00
Přítomní :

Pavel NOVOTNÝ, Petr FORMAN, Lubomír LEŽOVIČ, Martin VONDRÁČEK, Jiří
ZEZULKA, Jiří BURSA.

Omluveni:

Ing. Luboš SALABA, Luboš MAUER, Michal KRAUSE

Přítomno:

2 občané

Další přítomní:

Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:06)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů
ZŠ hospodaření
Rozpočet 2013
Frýdlantská vodárenská společnost
Majetkoprávní operace
Různé

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Následovalo
doplnění se schválením programu jednání a určení zapisovatelů. V tomto bodě J. Bursa upozornil na skutečnost, že
v zápise z předchozí ZO nebylo zaznamenáno jeho upozornění ohledně společnosti VSCM, že usnesení o volbě
likvidátora je v rozporu se stanovami společnosti.
1) Volba ověřovatelů zápisu: Jiří Bursa a Lubomír Ležovič

hlasování: 5 – 0 – 1
(Usnesení nebylo přijato)

2. ZŠ hospodaření – (18:10)
K odloženému bodu z minulého ZO týkajícího se převedení výsledku hospodaření ZŠ v roce 2012 vystoupila
v rámci diskuze ředitelka školy Mgr. Dagmar Vondráčková. Jednotlivým zastupitelům zdůvodnila svůj požadavek,
převést výsledek hospodaření ZŠ v roce 2012 do fondu odměn, jedná se o částku 112.705,21 Kč. M. Vondráček:
vznesl dotaz, proč se tyto prostředky převádějí do fondu odměn a ne do rezervního fondu. D. Vondráčková:
sdělila, že převod do rezervního fondu byl nastolen dřívější účetní, kdy bylo vytvořeno 5 rezervních fondů.
V současné době má škola novou účetní a ta nastolila převedení hospodářského výsledku právě do tohoto fondu.
Neexistuje totiž žádný univerzální fond kam tuto částku převést. Z fondu odměn je možné později tyto finance
převádět. J. Bursa: dle jeho názoru toto není tak jednoduché, nejprve se musí vše převést do rezervního fondu a
pak teprve je možné předvádět finance dál. Sama účetní by měla znát, proč bylo vytvořeno 5 fondů a kdo určil
převod finančních prostředků do těchto fondů. D. Vondráčková: sdělila, že je jedno jak se konkrétní fond nazve a
zastupitelé musí určit, kam tyto finance budou převedeny. J. Bursa: Mělo by tak tvořit automaticky, tj. převedení
výsledku hospodaření vždy do rezervního fondu. Ředitelka pak za tyto operace zodpovídá. Starosta: nemá
problém s převodem financí do fondu odměn. Hospodaření školy prochází různými audity jak ze strany
Libereckého kraje, tak např. i z finančního úřadu. Pokud tedy vznikne problém tak na něj upozorní. Za hospodaření
školy nese plnou odpovědnost ředitelka.
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jindřichovice
pod Smrkem, p.o. následovně: 90.164,17 Kč do fondu odměn a 22.541,04 Kč do fondu oprav.

hlasování: 5 – 0 – 1
(Usnesení bylo přijato)

3. Rozpočet 2013 – (18:22)
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu obce Jindřichovice pod Smrkem pro rok 2013. Na úřední desce byl
zveřejněn od 31.03.2013 do 22.04.2013. Rozpočet byl probrán finančním výborem a předložen zastupitelům ke
schválení. Jednotlivé dotazy zastupitelů (M. Vondráček) zodpověděla účetní OÚ paní Pilecká.
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Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje rozpočet na rok 2013 jako přebytkový (v rámci
závazných ukazatelů). Příjmy 23.074.221,00 Kč, výdaje 20.672.630,00 Kč, financování 2.401.591,00 Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0
(Usnesení bylo přijato)

V rámci diskuze vystoupila ředitelka školy Mgr. Dagmar Vondráčková s dotazem na rozpočet školy. V celkovém
návrhu postrádá požadované navýšení 67.000 Kč. Starosta tento dotaz telefonicky prověřil s účetní OÚ a s touto
částkou je v rozpočtu počítáno, jen vypadla z celkového přehledu.
K přítomné ředitelce školy směřovali zastupitelé dotazy týkající se zapříčinění úbytku žáků ve škole, systému
výuky a dalším záležitostem ohledně školy. Ředitelka školy na základě této proběhlé diskuze vypracuje celkovou
analýzu výuky na škole z hlediska počtu žáků a dalších ukazatelů.

4.

Frýdlantská vodárenská společnost – (19:09)

Zastupitelům byl dodán posudek týkající se transformace a.s. Frýdlantská vodárenská společnost, vypracovaný AK
Mgr. Terezy Landfeldové. Dle slov starosty by měl být tento posudek předmětem jednání akcionářů FVS jenž mají
tento posudek rovněž k dispozici a jistě na něj budou rovněž nějakým způsobem reagovat.
5. Majetkoprávní operace - (19:11)
Manželé Lucie a Petr Knopf požádali o prodej pozemku ve vlastnictví obce p.p.č. 1041/5 za cenu 209.841 Kč za
účelem výstavby RD. Jedná se o poslední volný pozemek u nízkoenergetických rodinných domů. Záměr prodeje
pozemku byl zveřejněn na ZO dne 24.01.2013. Prodej bude realizován smlouvu o budoucí smlouvě kupní stejně
jako v ostatních případech.
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje prodej p.p.č. 1041/5 za cenu 209.841 Kč formou uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí maželům Lucie a Petr Knopf.
hlasování: 6 – 0 – 0
(Usnesení bylo přijato)

6. Různé
Starosta informoval zastupitele o možnost podat žádost o dotaci z programu obnovy venkova Libereckého kraje na
zakoupení lanové pyramidy na dětské hřiště za spoluúčasti obce ve výši 31.654 Kč.
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Libereckého kraje na zakoupení lanové pyramidy na dětské hřiště a vyčleňuje z rozpočtu vlastní podíl ve
výši 31.654 Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0
(Usnesení bylo přijato)

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:15 ukončil jednání ZO.

Zapsal:

Otto Novotný

_______________________________

Starosta:

Pavel Novotný

_______________________________

Ověřil:

Jiří Bursa

_______________________________

Ověřil:

Lumobír Ležovič

_______________________________
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