ZÁPIS
z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem
konaného dne 10. 04. 2014 v 18:00
Přítomní :

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

Omluveni:

Jiří ZEZULKA

Přítomno:

1 občan

Další přítomní:

Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:03)

1.
2.
3.
4.

Úvod, zahájení
FVS, a.s.
Zveřejnění záměru prodeje
Různé

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil
program jednání, kde navrhl přesunutí bodu č. 3) na úvod jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu:
Luboš Mauer a Petr Forman.
Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva.
hlasování: 8 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

2. Zveřejnění záměru prodeje – (18:05)
Zastupitelům se představil pan Bedrník, který přednesl žádost týkající se občanského sdružení „BIKE 3000
JUNIOR TEAM“. Toto sdružení zaštiťuje mladé cyklisty kteří často jezdí na sousední Singltrek. V rámci těchto
návštěv je napadla myšlenka, na zřízení cyklistické základny poblíž Singltreku. Sdružení má představu, že na
pozemku by postupně vzniklo apartmánové přízemní ubytování a současně místnost speciálně určená pro uložení a
správku kol. Hlavní podstata všeho však spočívá v tom, že před bydlením by chtělo sdružení vybudovat tréninkové
centrum pro cyklisty, tzv. Pumptrack a jiné skokové prvky s kamennou zahradou, kde by se mladí, ale nejenom ti
učily základní technické dovednosti. Samotné tréninkové hřiště by bylo na pozemku obce a stalo by se volně
přístupné všem obyvatelům obce ale i ostatním návštěvníkům Singltreku. Jako místo vhodné pro vytvoření
tréninkového centra ale i cyklistické základny se nachází na volném prostranství za knihovnou v místech, kde dříve
býval stanový tábor.

Starosta doplnil informace pana Bedrníka a jemu osobně se celá aktivita líbí a je otázka, jak velkou plochu
sdružení potřebuje pro realizaci svého záměru, tj. cyklistické základny. J. Bursa podobnou aktivitu vítá, ale
navrhuje zřízení dlouhodobého pronájmu pozemku k těmto účelům. Nebylo by vhodné prodat parcelu, která tvoří
s budovou knihovny jednotný celek. P. Forman také vítá záměr sdružení a souhlasí s návrhem, který předložil J.
Bursa. Starosta dal slovo panu Bedrníkovi, aby doplnil svůj záměr. Pan Bedrník zastupitelům sdělil, že by jen
potřeboval znát jejich stanovisko a do dalšího termínu ZO doloží plánovanou situaci využití pozemku, kde budou
zřejmé požadované rozměry stavby atd. Starosta vyzval ostatní zastupitele k připomínkování žádosti kterou
přednesl pan Bedrník a následně došlo ke usnesení v tomto znění:
ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se záměrem O.S. „BIKE 3000 JUNIOR TEAM“ vybudovat
Pumptrack a tréninkové centrum pro cyklistiku a zároveň prohlašuje, že se na vybudování Pumptracku
bude podílet.

hlasování: 8 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)
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3. Frýdlantská vodárenská společnost – (19:07)
Ke schválení zastupitelstvem je předložen souhlas se zástavou části akcií FVS, a.s. v držení Obce Jindřichovice pod
Smrkem a emitovaných ke dni 27. Února 2014 pro zajištění bankovní záruky k zajištění úvěru FVS, a.s., dle
podmínek vítězné nabídky společnosti PPF banka, a.s.
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se zástavou části akcií Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s. v držení obce Jindřichovice pod Smrkem a emitovaných ke dni 27. února 2014, tj. ke dni
souhlasu valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. se zástavou předmětných akcií, pro
zajištění bankovní záruky sloužící k zajištění úvěru Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ze Státního
fondu životního prostředí dle podmínek vítězné nabídky společnosti PPF banka, a.s. podané v rámci
výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“
hlasování: 2 – 0 – 6
(Usnesení nebylo přijato)

3. Zveřejnění záměru prodeje – (19:12)

Zveřejnění záměru prodeje parcel p.č. 474/2, p.p.č. 429 a p.p.č. 430 včetně budovy č.p. 358 na ní stojící, vše
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o soubor pozemků objektu bývalé výtopny. Uvedené nemovitosti
zapsány na LV obce ke dni 25. 02. 2014. O tyto nemovitosti projevil zájem pan Evžen Krajzingr.
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem zveřejňuje záměr prodeje parcel p.č. 474/2, p.p.č. 429 a p.p.č.
430 včetně budovy č.p. 358 na ní stojící, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o soubor
pozemků objektu bývalé výtopny.
hlasování: 8 – 0 – 0
(Usnesení bylo přijato)

4. Různé – (19:17)

L. Salaba podal informace o probíhajícím postupu prací na zateplení ZŠ a OÚ. Dále informoval zastupitele o
žádosti p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem týkající se rozpočtu školy pro letošní rok. L. Mauer vznesl dotaz
na objekt bývalého kravína a jeho současný stav. M. Vondráček se zajímal o stavu prací na rybníku.

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:30 ukončil jednání ZO.

Zapsal:

Otto Novotný

_______________________________

Starosta:

Pavel Novotný

_______________________________

Ověřil:

Petr Forman

_______________________________

Ověřil:

Luboš Mauer

_______________________________
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