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USNESENÍ Č. 5 / 2013  
ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 30. 10. 2013 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto: 

 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. II. úpravu rozpočtu v roce 2013. Příjmy ve výši 562.010 Kč, výdaje ve výši 562.010 Kč. 

6. 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. 

7. Poskytnutí dotace z OFŽP žadatelce Naděždě Brožové na realizaci akce „výměna oken u 
rodinného domu č. p. 307“. 
 

8. Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 366 a 367 v k. ú. Jindřichovice p. Sm.  

 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ 

1. S realizací akce CZT a stavbou kogenerační jednotky žadatele JISAM Energo. s.r.o.  
 
 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ 

  
1. 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. 

 
 
 
 

 
      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                          místostarosta obce 
 


