
  

Zápis  ZO Jindřichovice pod Smrkem - Strana 1 (celkem 3) 

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

 konaného dne 19. 12. 2013 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Luboš MAUER (od 18:11), Lubomír LEŽOVIČ, Jiří 
ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA  

Omluveni:  Petr FORMAN,  Michal KRAUSE 

Přítomno:  1 občan 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:01) 

1. Úvod, zahájení 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Schválení prodeje pozemků 
OFŽP 
III. úprava rozpo čtu 2013 
Rozpočtové provizorium 2014 
VSCM 
FVS, a.s. 
Různé 

  
 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil 
program jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Lubomír Ležovič a Jiří Zezulka. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

      hlasování: 6 – 0 – 0   
                                                                                              (Usnesení nebylo přijato) 

2. Schválení prodeje pozemků – (18:02) 

Schválení prodeje pozemků, žadatel 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. Cena dle znaleckého posudku činí u p.p.č. 366 (0,79 
Kč/m2 x 596 m = 471 Kč + 10%) = 518 Kč. U p. p. č. 367 (21 Kč/m2 x 267 m = 5.607 Kč + 10% ) = 
6.168 Kč, celkem tedy prodejní cena činí 6.686 Kč. Záměr prodeje zveřejněn od 30. 10. 2013 do 01. 12. 
2013 
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 366 a p.p.č. 367 obě v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem za cenu 
6.686 Kč, panu Petru Skřivánkovi bytem Jindřichovice pod Smrkem 18.  

 

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

3. Obecní fond životního prostředí  – (18:05) 

Obecní úřad obdržel dvě žádosti na poskytnutí nevratné dotace z Obecního fondu životního prostředí.  

a) Žadatel Tomáš Svitič – vrtaná studna u rodinného domu. Celkové uznatelné náklady ve výši 
75.000 Kč. 

b) Žadatel Václav Henzl – výměna oken u rodinného domu. Celkové uznatelné náklady ve výši 
76.917 Kč.  

Obě akce jsou uskutečněné a byly předloženy doklady a konečné vyúčtování.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace z OFŽP ve výši 15.000 Kč Tomáši Svitičovi na realizaci 
akce „vrtaná studna u rodinného domu“. 
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hlasování: 6 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace z OFŽP ve výši 15.000 Kč Václavu Henzlovi na realizaci 
akce „výměna oken u rodinného domu“. 
 

 

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

 

4. III. Úprava rozpo čtu v roce 2013  – (18:12) 

Zastupitelům byla předložena III. Úprava rozpočtu v roce 2013 a to v přehledné úpravě. Jedná se o úpravu příjmů a 
výdajů. 
 
Usnesení: ZO schvaluje III. úpravu rozpočtu v roce 2013. Příjmy ve výši 6.775 Kč, výdaje ve výši 
6.775Kč. 

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

 

5. Rozpočtové provizorium v roce 2014  – (18:13) 

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 dle příjmů a výdajů v roce 2013 a to do doby než bude 
schválen rozpočet pro rok 2014. 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2014 dle příjmů a výdajů v roce 2013. 

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

 

6. VSCM – (18:15) 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 24.01.2013, usnesením č. 1/2013 schválilo nákup nemovitosti 
č.p. 353 od VSCM s. r. o. (budova knihovny) do majetku obce. V současné době je budova ohodnocena 
znaleckým posudkem a lze schválit smlouvu. Proti ceně nemovitosti budou započteny investice obce do 
budovy, takže ve výsledku budeme platit pouze daň z převodu nemovitosti, což činí asi 30.000 Kč. Tímto 
aktem se budova oficiálně stanem majetkem obce. 

Usnesení: ZO souhlasí s nákupem objektu č.p. 353 včetně p.p.č. 544, p.p.č. 545/1 vše v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem.  

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

 

7. FVS, a.s. – (18:18) 

Starosta informoval zastupitele o termínu konání valné hromady společnosti FVS, a.s. dne 16. ledna 
2014.  

 
 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 18:25 ukončil jednání ZO. 

 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 
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Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________ 

 

Ověřil:  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

 

 
 


