
  

Zápis  ZO Jindřichovice pod Smrkem - Strana 1 (celkem 4) 

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

 konaného dne 04. 07. 2013 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Petr FORMAN, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš MAUER 
(do 18:46), Michal KRAUSE, Jiří ZEZULKA, Jiří BURSA.  

Omluveni:  Martin VONDRÁČEK,   

Přítomno:  4 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:07) 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů, 
2. Schválení závěrečného účtu a roční závěrky 2012, úprava rozpočtu, 
3. Nákup pozemků do vlastnictví obce, 
4. Pozemkové úpravy, 
5. 
6. 

Různé, 
Závěr, 
 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. V úvodu předal 
slovo zastupiteli J. Bursovi, který požádal zastupitele, aby jím doručená námitka k zápisu č. 3/2013 byla projednána 
jako první bod jednání, jelikož se vztahuje k předcházejícímu zastupitelstvu. Starosta dal následně o tomto návrhu 
hlasovat. 

Usnesení: ZO schvaluje zařazení a projednání námitky vůči zápisu č. 3/2013 na první bod jednání 
zastupitelstva. 

           
      hlasování: 1 – 2 – 5   
                                                                                              (Usnesení nebylo přijato) 

Námitka bude řešena v bodě 5) Různé tak, jak bylo v přípravě uvedeno. Dále pak starosta do uvedeného bodu 
různé zařadil projednání následujících bodů: Úprava dopravního značení v obci, Informace o stavu dotací na 
projektech, Předfinancování projektů a Oprava cest v obci. 

Usnesení: ZO schvaluje navržený program zastupitelstva. 

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

Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu, Luboš Mauer a Michal Krause. 

 hlasování: 6 – 0 – 2                                                                                                
(Usnesení bylo přijato) 

 

2. Schválení závěrečného účtu a roční závěrky 2012, úprava rozpočtu – (18:12) 

Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 a to včetně roční závěrky a 
následné úpravy rozpočtu. Dále byla předložena rovněž zpráva auditora Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. 
Jiřího Heršálka.      
 
Usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 - BEZ VÝHRAD. ZO schvaluje VH 
(+181.382,26 Kč) za rok 2012 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek hospodaření minulých účetních 
období), to vše k 30. 06. 2013. 
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hlasování: 7 – 0 – 1                                                                                                
(Usnesení bylo přijato) 

 

Usnesení: ZO schvaluje roční účetní závěrku obce Jindřichovice pod Smrkem a p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice 
p.Sm. a to k datu 30. 06. 2013. 

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

 

Usnesení: ZO schvaluje 1. úpravu rozpočtu v roce 2013. Příjmy ve výši 7.467.542,00 Kč, výdaje ve výši 
7.467.542,00 Kč. 
 

 

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

 

3. Nákup pozemků do vlastnictví obce – (18:17) 

Zastupitelům byl elektronicky rozeslán návrh na uzavření budoucích smluv kupních týkajících se spodní cesty 
k fotbalovému hřišti. Jedná se o manžele Ležovičovi a Nohejlovi, kteří souhlasili s odprodejem obci. Poslední 
přístupový pozemek přes nějž vede cesta je ve vlastnictví manželů Fortelkových a ti prodej nehodlají realizovat a 
souhlasí s uzavřením věcného břemene práva chůze a jízdy přes jejich pozemek ve prospěch Obce Jindřichovice 
p.Sm. Smlouvu o zřízení věcného břemene vypracoval advokát JUDr. Muroň. Během diskuze zastupitelů upozornil 
J. Bursa na skutečnost, že ve smlouvě není stanovena možnost opravy komunikace a rovněž obsahuje další body, 
jejichž výklad je sporný. Poté, co bude smlouva uzavřena a dojde k rekonstrukci cesty, hrozí problém při následné 
opravě této komunikace a např. při zimní údržbě. Povrch cesty bude majetkem obce a toto ve smlouvě by mělo být 
obsaženo. Starosta odvětil, že nemá s touto formulací problém a bude zapracována do smlouvy.  

Usnesení: ZO schvaluje předložené smlouvy k uzavření budoucích smluv kupních a souhlasí s doplněním 
textu o stanovení možnosti opravy komunikace do smlouvy o zřízení věcného břemene.         

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

Před projednáním bodu č. 4) odešel v 18:46 z jednání zastupitel L. Mauer. Jelikož byl zvolen ověřovatelem zápisu, 
došlo k volbě náhradního ověřovatele, kterým se po návrhu stal Lubomír Ležovič. 

 hlasování: 6 – 0 – 1                                                                                                
(Usnesení bylo přijato) 

4. Pozemkové úpravy – (18:50) 

Státní pozemkový úřad, Odbor řízení pozemkových úprav, rozhodl o zamítnutí podaných odvolání ve věci 
pozemkových úprav v Obci Jindřichovice pod Smrkem. Toto je konečné rozhodnutí proti němuž není možné 
odvolání. Zastupitelstvo tento akt schvaluje. 

Usnesení: ZO schvaluje konečný stav pozemkových úprav v obci Jindřichovice pod Smrkem.         

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

 

5. Různé – (18:54)   

1) Z důvodu výstavby rodinného domu na p.p.č. 909/15 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. (vlastník pozemku T.Svitič), musí 
obec požádat na MěÚ Frýdlant, Odbor územního plánování o změnu území pozemku, na pozemek k výstavbě. 

Usnesení: ZO souhlasí se stavbou rodinného domu na p.p.č. 909/15 s příslušenstvím v obci Jindřichovice 
pod Smrkem.         

hlasování: 7 – 0 – 0   
 (Usnesení bylo přijato) 
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2) Obecní úřad obdržel k zápisu č. 3/2013  námitku kterou doručil pan J. Bursa. Zastupitele tuto námitku na 
zasedání projednají. 

 J. Bursa vznesl námitku k zápisu č. 3/2013, neboť se v něm neobjevilo jeho upozornění týkající se likvidace 
společnosti V.S.C.M a to konkrétně, že způsob rozhodnutí a provedení je v rozporu se stanovami společnosti. 
Pak byla tato formulace do zápisu zapracována ovšem ve tvaru, který nebyl požadován do zápisu. V současné 
době došlo k nápravě této situace a místostarosta proto navrhl, aby se zveřejňovali zápisy ze zastupitelstva až 
po jeho podepsání ověřovatelem, zabrání se tak případným dalším nedorozumněním.   

3) Nabídka na uzavření smlouvy pro právní zastupování obce firmou D.A.S. Pojišťovna právní ochrany za roční 
cenu 17.400,- Kč. 

 Starosta informoval zastupitele o došlé nabídce pojišťovací společnosti. Jedná se o nabídku k právnímu 
zastupování obce v případě různých sporů a jiných situací. Jedná se o zajímavou nabídku a cena za poskytnutí 
těchto služeb činí 17.400 Kč za rok, bez dalších výdajů na zastupování. J.Bursa navrhl, aby starosta v této věci 
se společností jednal a pokusil se o snížení ceny.   

Usnesení: ZO bere na vědomí nabídku společnosti D.A.S. Pojišťovna právní ochrany a pověřuje starostu 
jednáním o snížení pojistného.         

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

4) Úprava dopravního značení v obci.  

 Obecní úřad obdržel petici občanů z horní části obce, týkající se žádosti o úpravu dopravní situace a to sice 
umístěním dopravního značení povolujícího max. rychlost na 30 km/v hodině. Na podkladě této žádosti se 
prohlídky dotčeného území zúčastnili příslušníci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO vnější 
služby, dopravního inspektorátu Liberec. Na základě jejich doporučení byl vypracován grafický návrh území, 
v kterém bude umístěna informační dopravní značka provozní IP 25a „Zóna s dopravním omezením“ a to 
s vyobrazením maximální povolené rychlosti 30 km/hod. Dotčené území v němž po odsouhlasení dotčených 
orgánů bude dopravní omezení platit začíná na opravovaném mostku u Šafaříků a dále zahrnuje ulice směrem 
k fotbalovému hřišti po levé straně hlavní silnice, tj. u Dušků, u Pastorků, u Linhartů a u Trávníků zpátky 
směrem okolo bývalé kovárny k Duškům. Po vyznačení tohoto území se počítá se stejným způsobem i ve 
spodní části obce. 

Usnesení: ZO bere na vědomí návrh dopravního značení dle předloženého grafického značení 
s vyznačením zóny s maximální povolenou rychlostí 30 km/hod.       

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

 

5) Informace o dotacích na projektech 

 Místostarosta informoval zastupitele o aktuálním stavu projektů na zateplení OÚ a ZŠaMŠ a také rybníka, jaké 
úkony jsou již hotové a co nás dalšího čeká. 

 

6) Možnost předfinancování projektů. 

 V souvislosti s předchozím bodem vysvětloval starosta informaci, že u projektů jsou ze strany poskytovatele 
dotace nastaveny tzv. průběžné platby. Nedostaneme celou dotaci najednou, ale budou nám zpětně propláceny 
faktury za provedené práce. Na základě toho bude obec nucena požádat u banky o možnost předfinancování.  

Usnesení: ZO pověřuje starostu k jednání s bankami za účelem možnosti poskytnutí úvěru a zjištění 
podmínek úvěru sloužícího k předfinancování projektů.       

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

 

7) Informace o opravě cest. 

 Zastupitelé obdrželi seznam cest u kterých se v letošním roce počítá s rekonstrukcí a to provedením pokládky 
nového povrchu. Jedná se o cesty u hřiště (viz. bod 3) programu ZO), od Žabků k Werznerům, od Bohuňků 
k přejezdu a od přejezdu okolo penzionu U Dubu k cestě směrem k Drahoňovským. V současné době se 
zajišťují nabídky firem na zhotovení povrchu cest a to buď recyklátem či asfaltobetonem.    
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Usnesení: ZO schvaluje provedení opravy obecních cest dle plánu oprav a to provedením pokládky 
nového povrchu. 

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

6. Různé – dotazy občanů – (19:50)  

 Pan Šafařík vznesl dotaz k opravu mostu u něj, že je zpracován podivně a zda měl Obecní úřad k dispozici 
projektovou dokumentaci. Dále se zajímal na funkčnost obecního rozhlasu a havarijního stavu hřbitovní zdi. Na 
jeho dotazy odpovídal starosta a jednotlivý zastupitelé.   

 

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a ve 20:05 ukončil jednání ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

Ověřil:  Lumobír Ležovič  _______________________________ 

 

 
 


