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

 konaného dne 20. 02. 2014 v 18:00 

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

Omluveni:  Luboš MAUER 

Přítomno:  0 občanů 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:03) 

1. Úvod, zahájení 
2. 
3. 
4. 

 

FVS, a.s. 
OFŽP 
Různé 
 

  
 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil 
program jednání, které navrhl doplnit o následující body: 5) Schválení smlouvy o dílo s firmou Evosa a to včetně 
dodatku. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Luboš Salaba a Michal Krause. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. – (18:04) 

Dne 27. února se koná řádná valná hromada společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Na tuto valnou 
hromadu je potřebné určit za obec zástupce a rovněž přijmout „vzorové usnesení ZO“ uvedené v příloze č. 1) 
přípravy. Z diskuze zastupitelů vniklo následující usnesení: 

1) ZO Jindřichovice pod Smrkem pověřuje člena zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem pana 
Pavla Novotného zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská 
vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se 
bude konat dne 27. února 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice. 

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

2) ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se změnou stanov společnosti Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s., kdy se následující body mění takto:  

 

a) v §9 článek 4), kdy bude omezení hlasovacích práv akcionářů na valné hromadě 1/18 bez ohledu 
na výši obchodního podílu; 

 

b) v §16 článek 5), kdy dojde ke snížení hranice souhlasu alespoň 4/5 hlasů všech akcionářů na 2/3 
hlasů všech akcionářů. 

 

a ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tuto změnu 
stanov podpořit.    

hlasování: 5 – 0 – 3                                                                                              
(usnesení bylo přijato) 

 

3) ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se zástavou akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. 
v držení obce Jindřichovice pod Smrkem a emitovaných ke dni rozhodnutí zastupitelstva pro 
potřeby bankovní záruky dle vítězné nabídky v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr 
pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“     

 hlasování: 4 – 0 – 4                                                                                                 
  (usnesení nebylo přijato) 
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3. Obecní fond životního prostředí  – (18:50) 

Obecní úřad obdržel žádost O.S. Lunaria na příspěvek z OFŽP na vybudování kachlových kamen. Investice 73.266. 
Příspěvek celkem 14.653 Kč. Příloha č. 2). Žádost na poskytnutí tohoto příspěvku nemá však opodstatnění ve 
směrnici č. 1/2005 vztahující se k obecně závazné vyhlášce o Obecním fondu životního prostředí  č. 2/2005. Na 
podkladě této směrnice lze příspěvek poskytnout dle § 1) odst. 2) písm. a) při přechodu z fosilních paliv (uhlí) na 
biomasu (dříví, slámu apod.) a dále dle §) odst. 4) písm. d) koupě a instalace kotle na biomasu s rozvodem tepla. 
Poskytnutí příspěvku nelze rovněž poskytnout na základě usnesení zastupitelstva č. 7/2007 pro nesplnění 
povinnosti vůči obci.  
 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace z OFŽP ve výši 14.653 Kč OS. Lunaria na realizaci akce 
„vybudování kachlových kamen“. 
 

 

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

 

4. Různé  – (18:56) 

A)  Schválení působnosti MASiF Frýdlantsko na území obce v období 2014 -2020. 

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) působí na území 18 měst a obcí Frýdlantského 
výběžku. Přijímá a rozděluje žádosti o dotace z různých programů. Aby tato společnost mohla působit i 
v naší obci, je potřebné, souhlasit s jejím působením zde. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s působením MAS Mikroregionu Frýdlantsko na 
svém území v období 2014-20. 
 

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

B) Schválení výše odměn neuvolněnému místostarostovi obce, předsedům kontrolního a finančního 
výboru. 

  
 Dle nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákon č. 37/2003 Sb. je nutné, 
stanovit výši odměn pro neuvolněného místostarostu, předsedy kontrolních a finančních výborů a to 
s účinností od 1. 3. 2014.  

 
Usnesení: ZO schvaluje výši odměny neuvolněnému místostarostovi dle zákona č. 37/2003 Sb. v akt. 
znění, dále jen „Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev“. Výše odměny 
činí 7.510 Kč. Odměna neuvolněnému členovi ZO se poskytuje od 1. 3. 2014. 
 

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

Usnesení: ZO schvaluje výši odměny předsedovi Kontrolního výboru a Finančního výboru dle 
zákona č. 37/2003 Sb. v akt. znění, dále jen „Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev“. Výše odměny předsedům jednotlivých komisí činí 880 Kč. Odměna neuvolněnému 
členovi ZO se poskytuje od 1. 3. 2014. 
 

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

 

5. Schválení smlouvy s firmou EVOSA spol. s.r.o.  – (18:13) 

Nabídka společnost EVOSA spol. s.r.o. se sídlem Frýdštejn 72, byla vybrána ve výběrovém řízení jako nejlepší 
podaná nabídka na akci „Revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I. etapa“. Zastupitelstvo byla předložena 
smlouva o dílo s touto firmou a také dodatek č. 1) týkající se složení bankovní záruky.  
 

Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na revitalizaci povodí Jindřichovického potoka – I.etapa 
s vítěznou firmou EVOSA spol. s.r.o.  

hlasování: 7 – 0 – 1 
(Usnesení bylo přijato) 
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Usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 1) s firmou EVOSA spol. s.r.o. týkající se poskytnutí bankovní záruky.  

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

 
 

 
 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:16 ukončil jednání ZO. 

 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Ing. Luboš Salaba  _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

 
 


