ZÁPIS
z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem,
konaného dne 08. 11. 2013 v 18:00
Přítomní :

Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Petr FORMAN (od 18:15), Lubomír LEŽOVIČ, Jiří
ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA

Omluveni:

Luboš MAUER, Michal KRAUSE

Přítomno:

0 občanů

Další přítomní:

Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:05)

1. Schválení členských příspěvků do DSO Mikroregion Frýdlantsko pro rok 2014
2. Financování projektů zateplení OÚ, ZŠ a MŠ, revitalizace rybníka – vyhodnocení nabídek
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil
program jednání.
Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva.
hlasování: 6 – 0 – 0
(Usnesení nebylo přijato)

Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Luboš Ležovič a Martin Vondráček.

1. Schválení členských příspěvků do DSO Mikroregion Frýdlantsko pro rok 2014 – (18:07)
Zastupitelům byla předložena tabulka s výší členského příspěvku na rok 2014. Konkrétně se jedná o 39.236 Kč za
naší obec. Následovně: 7.458 Kč – členský příspěvek, 209 Kč – podíl pro INVESTING CZ, 2.712 Kč –
protidrogová prevence, 14.004 Kč – příspěvek pro MASIF, 14.853 Kč – příspěvek na rozhlasy. K tomuto bodu
konkrétně zastupitel J. Bursa vznesl dotaz týkající se podílu pro INVESTING CZ, oč přesně se jedná. Starosta
zajistil odpověď. V průběhu projednávání se dostavil zastupitel P. Forman v 18:15.

Usnesení: ZO schvaluje členské příspěvky pro DSO Mikroregion Frýdlantsko pro rok 2014 v celkové částce
39.236 Kč.
hlasování: 6 – 0 – 1
(Usnesení bylo přijato)

2. Financování projektů zateplení OÚ, ZŠ a MŠ, revitalizace rybníka – vyhodnocení nabídek – (18:20)
Zastupitelům byla předložena k posouzení upravená nabídka bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s.
k financování akcí na zateplení obvodových konstrukcí OÚ, ZŠ a MŠ a na revitalizaci rybníka s pevnou úrokovou
sazbou 1,36% po celou dobu trvání úvěru. Nabídka druhého osloveného bankovního ústavu kterým byla Komerční
banka, a.s. byla 1,6 %. U obou bankovních ústavů má obec vedený účty. J. Bursa požádal z důvodu absence na
minulém zasedání, o podrobnější vysvětlení jednotlivých položek a nabídek. Po zodpovězení všech otázek a podání
vysvětlení dal starosta hlasovat o usnesení v následujícím znění.
Usnesení: ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve
výši 21.397.000 Kč se splatností do 31.12.2019 na financování projektů: „1) Zateplení obvodových konstrukcí
objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem č.p. 312“, 2) Zateplení obvodových konstrukcí objektu OÚ
v Jindřichovicích pod Smrkem č.p. 245, 3) Revitelizace povodí Jindřichovického potoka – I. etapa“; a
zajištění úvěru biankosměnkou rozpočtových příjmů.
hlasování: 6 – 0 – 1
(Usnesení bylo přijato)
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Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 18:36 ukončil jednání ZO.

Zapsal:

Otto Novotný

_______________________________

Starosta:

Pavel Novotný

_______________________________

Ověřil:

Martin Vondráček

_______________________________

Ověřil:

Lubomír Ležovič

_______________________________
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