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

 konaného dne 30. 10. 2013 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Petr FORMAN, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš 
MAUER,  Michal KRAUSE, Jiří ZEZULKA  

Omluveni:  Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA   

Přítomno:  3 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:02) 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění úkolů, 
2. II. úprava rozpočtu v roce 2013, 
3. Zateplení ZŠ+MŠ a OÚ, 
4. Převod pozemků, 
5. 
6. 
7. 
8. 

Prodej pozemků, 
OFŽP, 
Různé, 
Závěr, 
 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a přivítal hosty 
dnešního jednání, pana Josefa Helebranta z České spořitelny a pana Ing. Radka Svobodu z firmy Gallos, s.r.o. 
Liberec. Díky tomu navrhl starosta k posunutí bodu č. 3) Zateplení ZŠ+MŠ a OÚ na začátek projednávání. Dále do 
bodu různé je zařazena žádost společnosti JISAM Energo, s.r.o. týkající se chválení stavby teplovodu. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Luboš Ležovič a Jiří Zezulka. 

 hlasování: 5 – 0 – 2                                                                                                
(Usnesení bylo přijato)´ú)¨§ 

 

2. Zateplení ZŠ+MŠ a OÚ – (18:07) 

Zastupitelům se představil pan Josef Helebrant ze společnosti Česká spořitelna a.s. Jedná se o zástupce jednoho ze 
dvou bankovních ústavu oslovených k financování akce na zateplení obvodových konstrukcí OÚ, ZŠ a MŠ a 
revitalizaci rybníka. Jednáním s vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení na provedení zateplení se podařilo 
snížit významně cenu za celkovou práci na objektech ale přesto je potřeba si vzít úvěr na dofinancování a 
předfinancování, jedná se celkem o 21.000.000 Kč na krátkodobý a střednědobý úvěr. Po té, co nám dojde 
vyplacena dotace ze státu bude tato převedena na splacení úvěru. Nabídka České spořitelny, a.s. počítá s úrokovou 
fixní sazbou 1,5% a částkou 300 Kč za vedení účtu. Druhá oslovená Komerční banka, a.s. nabízela původně 
úrokovou fixní sazbu ve výši 2,58%, 0,2% za rezervaci zdrojů a 300 Kč za vedení účtu. U obou společností má 
přitom obec vedený účet. Po představení pana Helebranta navrhl starosta, zvážit obě předložené nabídky 
důkladněji, neboť Komerční banka, a.s. svou nabídku přepracuje a pošle k posouzení během zítřejšího dne. Bylo 
tedy navrženo rozhodnout o způsobu financování, až budou předloženy obě nabídky.      
 
Usnesení: ZO odkládá rozhodnutí o financování projektů na zateplení obvodových konstrukcí OÚ, ZŠ a MŠ 
a revitalizaci rybníka do dalšího ZO a to po předložení nabídky Komerční banky, a.s. 

hlasování: 7 – 0 – 0                                                                                                
(Usnesení bylo přijato) 
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Dále se zastupitelům představil pan Ing. Radek Svoboda, jednatel firmy Gallos s.r.o. Liberec, která vyhrála 
výběrové řízení na zateplení obvodových konstrukcí OÚ, ZŠ a MŠ. Zastupitelé projednali způsob rekonstrukce a 
zateplení současně s harmonogramem prací. Dále byla projednána smlouva o dílo včetně dodatků, kde došlo ke 
snížení vysoutěžené částky a to díky úsporám v neuznatelných nákladech, kdy část těchto nákladů bude prováděna 
přímo obcí.  

 

Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. OÚ 31/10/2013 na „Zateplení obvodových konstrukcí 
objektu OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem“ mezi Obcí Jindřichovice p.Sm. a firmou Gallos, s.r.o. Liberec a 
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

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

 

Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. ZŠ+MŠ 31/10/2013 na „Zateplení obvodových konstrukcí 
objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem“ mezi Obcí Jindřichovice p.Sm. a firmou Gallos, s.r.o. 
Liberec a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

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

 

Usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1) smlouvy o dílo č. OÚ 31/10/2013 na „Zateplení obvodových konstrukcí 
objektu OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem“ mezi Obcí Jindřichovice p.Sm. a firmou Gallos, s.r.o. Liberec a 
pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 

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

 

Usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1) smlouvy o dílo č. ZŠ+MŠ 31/10/2013 na „Zateplení obvodových 
konstrukcí objektu OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem“ mezi Obcí Jindřichovice p.Sm. a firmou Gallos, 
s.r.o. Liberec a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 

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

 

3. Úprava rozpočtu – (18:55) 

 

Zastupitelům byla předložena II. úpravu rozpočtu v roce 2013 ke dni 30.10.2013. Příjmy ve výši 562.010 Kč, výdaje ve výši 562.010 Kč. 
Jednotlivé položky z rozpočtu objasňoval zastupitelům starosta. 

 

Usnesení: ZO schvaluje 2. úpravu rozpočtu v roce 2013. Příjmy ve výši 562.010 Kč, výdaje ve výši 562.010 
Kč. 
 

 

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

 

4. Převod pozemků do vlastnictví obce – (19:00) 

Jedná se o bezúplatný převod pozemků p. č. 61/2 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 a 63/2 (ostatní plocha) o výměře 
60 m2 z majetku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jsou to pozemky nacházející se mezi 
kotelnou OÚ a č.p. 104 Knappových které jsou v držení ČR a o něž obec požádala převodem do jejího vlastnictví. 

Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 61/2 a 63/2 v k.ú. Jindřichovice p. Sm. do svého 
majetku ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

hlasování: 7 – 0 – 0   
 (Usnesení bylo přijato) 
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5. Prodej pozemků – (19:02) 

O odkoupení pozemků z majetku obce požádal pan Petr Skřivánek, bytem Jindřichovice p.Sm. 18. Jedná se o 
parcelu p.č. 366 (trvalý travní porost) o výměře 596 m2 a p. p. č. 367 (ostatní plocha) o výměře 267 m2. Tyto má 
dlouhodobě pronajaty u svého rodinného domu a oba je užívá. Zde bude nejprve zveřejněn záměr prodeje a na 
dalším zasedání bude rozhodováno o prodeji. 

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 366 a 367 v k. ú. Jindřichovice p. Sm.  

         

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

 

6. Obecní fond životního prostředí – (19:04)   

Paní Naděžda Brožová, bytem Jindřichovice pod Smrkem 307 požádala o příspěvek (nevratná dotace) na výměnu 
oken u svého rodinného domu č.p. 307. Celková investovaná částka činí 71.141 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace z OFŽP žadatelce Naděždě Brožové na realizaci akce „výměna 
oken u rodinného domu č. p. 307“. 

 
hlasování: 7 – 0 – 0   

 (Usnesení bylo přijato) 

6. Různé – dotazy občanů – (19:06)  

1. Podnět pana Skřivánka, bytem Jindřichovice pod Smrkem 18 zaslaný prostřednictvím zastupitele J. Bursy o 
montáži nové lampy veřejného osvětlení. K tomuto bodu starosta uvedl, že při poslední údržbě byla tato situace 
zadána servisní firmě a dnes, tj.30.10. došlo k osazení lampy. 

2. Společnost JISAM Energo, s.r.o., podala žádost o souhlas s výstavbou centrálního zásobování teplem a 
teplovodu v rámci kogenerační jednotky. 

Usnesení: ZO souhlasí s realizací akce CZT a stavbou kogenerační jednotky žadatele JISAM Energo. s.r.o.  
 

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

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a ve 19:25 ukončil jednání ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________ 

 

Ověřil:  Lumobír Ležovič  _______________________________ 

 

 
 


