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USNESENÍ Č. 1 / 2014  
ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 20. 02. 2014 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 

 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE POV ĚŘUJE 

1.) 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 

 
II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ 
 

1) Se změnou stanov společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 
 

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

 

1.2)  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.   

 
2) S působením MAS Mikroregionu Frýdlantsko na svém území v období 2014-20. 
  
3) S 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. 

 
4) S 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. 

 
5) S uzavření smlouvy na revitalizaci povodí Jindřichovického potoka – I.etapa s vítěznou firmou 

EVOSA spol. s.r.o. 
 
6) S uzavřením dodatku č. 1) s firmou EVOSA spol. s.r.o. týkající se poskytnutí bankovní záruky. 
 

 
II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE NESOUHLASÍ 

1.) 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.“      

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE 

1) Poskytnutí dotace z OFŽP ve výši 14.653 Kč OS. Lunaria na realizaci akce „vybudování 
kachlových kamen“. 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                          místostarosta obce 
 


