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

 konaného dne 24. 04. 2014 v 18:00 

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

Omluveni:  Luboš MAUER 

Přítomno:  2 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:00) 

1. Úvod, zahájení 
2. 
3. 
4. 

 

Rozpočet obce na rok 2014 
Smlouva o zřízení věcného břemene 
Různé 
 

  
 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil 
program jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Michal Krause a Martin Vondráček. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2. Rozpočet obce pro rok 2014 – (18:03) 

Návrh rozpočtu obce byl zaslán účetní obce paní Pileckou a v papírové podobě předložen na minulém 
zasedání zastupitelstva. Dále k projednávanému bodu vystoupila ředitelka p.o. ZŠ a MŠ paní Mgr. Dagmar 
Vondráčková, které zastupitelům vysvětlovala jednotlivé položky v rozpočtu školy. Oproti loňskému roku 
došlo k navýšení kapitoly „mzdové prostředky“ pro nového kantora, jenž by měl nastoupit od září 2014. 
Jedná se totiž o navýšení kapacity 45 dětí v nově otevřené samostatné třídě.  Dále se jednalo o převedení 
hospodářského výsledku školy z rezervního fondu, který bude použit na obnovu vybavení.  

ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje rozpočet školy na rok 2014 ve výši 612.570 Kč. Z toho prostředky 
ve výši 190.000 Kč budou uvolněny v návaznosti na grantovou úspěšnost ZŠ a MŠ Jindřichovice pod 
Smrkem, p.o.  

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

 

ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jindřichovice pod 
Smrkem, p.o. za rok 2013 ve výši 37.898,83 Kč z rezervního fondu a to na obnovu vybavení třídy. 
 

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

K jednotlivým položkám rozpočtu obce odpovídal na dotazy zastupitelů starosta.  

 
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako schodkový (v rámci 
závazných ukazatelů). Příjmy 32.005.742,00 Kč, výdaje 38.333.781,00 Kč, financování 6.328.039,00 Kč 
(položka 8124 „splátky úvěrů“ –15.068.961,00 Kč; položka 8123 „poskytnutý úvěr“ + 21.397.000,00 Kč). 

                hlasování: 7 – 0 – 1   
                                                                                                    (usnesení bylo přijato) 
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Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje postup, kdy úroky z bankovního úvěru týkající se 
projekt ů zateplení budovy OÚ, ZŠ a revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I. etapa, budou účtovány 
do nákladů.  

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

 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – (18:55) 

Jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti, na elektro přípojku NN. Přípojka je vedena 
k objektu bývalé truhlárny, kde je plánovaná klubovna hasičů a realizována byla v roce 2012.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se zřízením a vymezením věcného břemene – služebnosti 
dle smlouvy IP-12-4002514/PO01.  

 

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

 
 

4. Různé  – (18:57) 

 
P. Forman informoval zastupitele o záměru dostavby areálu na fotbalovém hřišti, který obsahuje krytou pergolu a 
kryté ohniště. Starosta podal informace o průběhu zateplovacích prací a činností na rybníku. 
 
 
 

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:06 ukončil jednání ZO. 

 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________ 

 

 
 


