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

 konaného dne 26. 06. 2014 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Petr FORMAN, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš 
MAUER, Jiří BURSA, Jiří ZEZULKA (přítomen od 18:10)  

Omluveni:  Martin VONDRÁČEK Michal KRAUSE 

Přítomno:  2 občané 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:00) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 

Úvod, zahájení 
Určení počtu zastupitelů 2014 – 2018 
I. úprava rozpočtu v roce 2014  
Schválení závěrečného účtu obce 2013 a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 
Schválení roční závěrky obce za rok 2013 
Schválení roční závěrky p.o. ZŠaMŠ za rok 2013 
Žádost o odkoupení bývalé výtopny 
VSCM zpráva likvidátora 
OFŽP 
Revitalizace části bezejmenného levostranného přítoku Jindřichovického potoka 
Různé 

 

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

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2. Určení počtu zastupitelů 2014 – 2018 (18:03) 

V termínu 10. a 11. října 2014 se uskuteční komunální volby. Proto je povinností stávajících zastupitelstev 
obcí stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2014 – 2018. Také v tomto 
volebním období bude zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem mít 9 členů.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem určuje 9 členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 
2018.                 

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

3. I. úprava rozpočtu v roce 2014 - (18:06) 

Jedná se o transfer z všeobecné pokladní správy – volby do Evropského parlamentu 2014. Dále nákup 
druhého křovinořezu který je postaven vůči dividendám z akcií ČS, a.s.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2014 a to k datu 30. 06. 
2014. Příjmy 37.650 Kč, Výdaje 37.650 Kč.. 
 

                hlasování: 5 – 0 – 1   
                                                                                                    (usnesení bylo přijato) 
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4. Schválení závěrečného účtu obce 2013 a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 – (18:08) 

Byla projednána zpráva auditora KÚLK o výsledku hospodaření obce v roce 2013.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2013 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 - BEZ VÝHRAD. 
ZO schvaluje VH (+ 1.573.244,40 Kč) za rok 2013 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období), to vše k 30. 06. 2014 

 

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

 
 

5. Schválení roční závěrky obce za rok 2013  – (18:12) 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p.Sm. a to 
k datu 30. 06. 2014. 

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

 

6. Schválení roční závěrky p.o. ZŠaMŠ za rok 2013  – (18:15) 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku p.o  ZŠ a MŠ a to k datu 30. 06. 
2014. 

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

 

7. Žádost o odkoupení bývalé výtopny – (18:17) 

Pan Evžen Krajzingr, bytem Mlýnská 578, Liberec požádal o prodej nemovitostí v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. Jedná se o p.p.č. 474/2, 429, 430 včetně budovy č.p. 358 na ní stojící. Jedná se o soubor pozemků 
objektu bývalé výtopny. Prodejní cena bude oproti ceně nákupní navýšena o úhradu geometrického plánu 
(6.831 Kč) ,celkem tedy tj. 146.831 Kč. Záměr prodeje zveřejněn v období od 10. 04. 2014 do 10. 05. 2014. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje prodej p.p.č. 474/2, 429, 430 včetně budovy č.p. 
358 na ní stojící, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a to panu Evženu Krajzingrovi, bytem Mlýnská 
578, Liberec a to za cenu 146.831 Kč.   

 

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

8. VSCM zpráva likvidátora – (18:21) 

Zastupitelům byla předložena zpráva likvidátora společnosti VSCM, s.r.o. pana Ing. Jiřího Oehla o průběhu 
likvidace společnosti. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje zprávu likvidátora společnosti VSCM, s.r.o. pana 
Ing. Jiřího Oehla a souhlasí s ukončením likvidace společnosti. 

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

9. OFŽP – (18:25) 

Pan Vladimír Pastorek, bytem Jindřichovice pod Smrkem 371, požádal o dotaci z OFŽP na realizaci výměny 
oken u č.p. 371. Celková výše investice činila 33.000 Kč. Výše dotace činí 20% tj. 6.600 Kč. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 6.600 Kč panu 
Vladimíru Pastorkovi z OFŽP na realizaci akce výměna  oken u č.p. 371. 

hlasování: 7 – 0 – 0   
(Usnesení bylo přijato) 
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10. Revitalizace části bezejmenného levostranného přítoku jind řichovického potoka – (18:27) 

OS Čmelák oslovilo obec s nabídkou možného financování projektu (300tis.Kč.), který by splňoval parametry 
přírodě blízkých opatření, popř. revitalizace a nejlépe splňujících i protipovodňové opatření. Po konzultacích 
jsme společně připravili projekt znovuobnovení původní cesty potoku v lokalitě bývalého rašeliniště nad 
paní Chloudovou. Zde původně vodní tok, který vede od svatojakubského kostelíka, vedl přes rybníček a zpět 
se vracel do koryta. Opatřením sledujeme navrácení původní cesty, kdy při melioračních pracích tehdejší 
ZVS napojila velkokapacitní koryto na původní neregulované. Při přívalových deštích pak koryto nedokáže 
tento objem vody pojmout, vylévá se z břehů a valí se přes mostek u „Chloudů“. Cílem je vytvořit záplavové 
území v bývalém rašeliništi a přívaly vody zpomalit před vlitím do Jindřichovického potoka. Realizace je 
podmíněna financováním OS Čmelák, který financuje i projektovou dokumentaci v příloze. Obec bude muset 
schválit odkup části pozemku, kterých se revitalizace týká od Lesů ČR. V současné době o podmínkách 
jednáme. J. Bursa upozornil na možný problém při přehrazení vodního toku tak, jak je v projektu navrženo. 
Je nutno zpomalit vodní tok a zajistit tak jeho rozliv.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem pověřuje starostu jednáním s podnikem LČR S.P. ohledně 
uzavření budoucí kupní smlouvy části pozemku p. č. 1562, potřebného k realizaci projektu ,, 
Revitalizace části bezejmenného levostranného přítoku Jindřichovického potoka, Jindřichovice pod 
Smrkem“ 
 

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

11. Různé – (18:46) 

V rámci diskuze byla probrána úprava třešňové aleje na Kukačce a návrh na realizaci výsadby nových alejí v obci. 
Dále se jednalo o možnosti podpory včelařům.  

 

 

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

 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Luboš Mauer   _______________________________ 

 

Ověřil:  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

 

 
 


