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

 konaného dne 18. 09. 2014 v 18:00 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Petr FORMAN, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš 
MAUER, Michal KRAUSE, Martin VONDRÁČEK Jiří BURSA, Jiří ZEZULKA (přítomen od 
18:04)  

Omluveni:  0 

Přítomno:  6 občanů 

Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) – zapisovatel  

PROGRAM JEDNÁNÍ – (18:00) 

 

1. Úvod, zahájení 
2. II. úprava rozpočtu v roce 2014 
3. OFŽP 
4. Oprava břežní zdi části jindřichovického potoka 
5. Souhlas se stavbou v k. ú. Dětřichovec 
6. Různé 

  

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil 
program jednání. Vzhledem k přítomnosti projektanta pana Zahradníka bylo rozhodnuto o přesunutí bodu č. 4) na 
začátek jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Michal Krause a Luboš Salaba. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2. Oprava břežní zdi části jindřichovického potoka (18:05) 

Jedná se o opravu-rekonstrukci břežního zdiva části jindřichovického potoka, tekoucího okolo „umělky“. 
Akci bude zajišťovat společnost LČR, s. p. Od vlastníků přilehlých pozemků již mají souhlasné stanovisko. 
Oprava bude spočívat ve výstavbě obou nových zdí. Obec, jako vlastník sousedícího pozemku – směrem 
k multifunkčnímu sportovišti se musí vyjádřit, jakou konstrukci zdi požaduje. Zda v podstatě současný stav 
se svislým břehem, nebo šikmý rovnaninový. V obou případech se rozhoduje o odstranění některých 
břehových vzrostlých stromů, které mají v současné době podemleté kořeny, bez zděné ochrany. Za stranu 
investora se jednání zúčastnil projektant pan Zahradník. Starosta obce vysvětlil celkovou situaci se zdivem 
potoka, které je podemleté a bortí se. Největší překážkou tvoří vzrostlé stromy, které rostou z nestabilní 
břehové zdi a hrozí pádem do koryta potoka. Během rekonstrukce dojde k pokácení přibližně 10ti vzrostlých 
stromů. Investor však počítá s náhradní výsadbou stromoví. Plánem je zhotovení buď rovnaninového břehu, 
který je výhodnější jak po finanční stránce, tak i z hlediska údržby. Druhá varianta počítá se zachováním 
současného svislého břehu. Oba břehy přitom budou mít shodnou výšku.  Během rozpravy v průběhu bodu 
jednání, pak každý ze zastupitelů vyjádřil svůj názor na řešení opravy zdiva. Následně dal starosta hlasovat o 
usneseních:  
 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s realizací rekonstrukce pravobřežního zdiva části 
jindřichovického potoka a to na náklady státního podniku Lesy České republiky.          
       

hlasování: 9 – 0 – 0   
 (usnesení bylo přijato) 

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s prodejem části stavbou dotčených pozemků p. č. 
546/1; 57/2 a 35/6 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a to na základě kupní smlouvy, v níž bude 
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stanoven přesný rozsah výměr. ZO si vymiňuje opakované projednání a seznámení se se skutečným 
stavem před podpisem smlouvy.              

hlasování: 8 – 0 – 1   
 (usnesení bylo přijato) 

 

Protinávrh usnesení jak jej předložil zastupitel J. Bursa: 

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s budoucím prodejem obecních pozemků pod 
uvedenou stavbou v plošném rozsahu, uvedeném zastupitelstvem.            
     

hlasování: 1 – 0 – 8   
 (usnesení nebylo přijato) 

 

Protinávrh, který předložil zastupitel J. Bursa obsahuje usnesení, které již bylo přijato. Jedná se o totožný 
text. Následně dal starosta hlasovat vhledem k místy nejasnému postoji některých zastupitelů hlasovat o 
tom, zda se bude hlasovat o opravě zdi.       

hlasování: 6 – 2 – 1   
 (usnesení bylo přijato) 

 

Vzhledem k přijatému usnesení, bylo hlasováno o způsobu opravy zdiva.  

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje opevnění šikmého svahu rovnaninou u 
pravobřežního zdiva části jindřichovického potoka 

           
 hlasování: 5 – 2 – 2   
 (usnesení bylo přijato) 

předložený protinávrh 

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje opravu zdiva ve stávajících parametrech. 

           
 hlasování: 4 – 5 – 0   
 (usnesení nebylo přijato) 

 

3. II. úprava rozpočtu v roce 2014 - (19:06) 

K předložené úpravě rozpočtu vznesl zastupitel J. Bursa dotaz, jak je zapříčiněn schodek příjmu za 
elektrickou energii z větrné elektrárny oproti předpokladu. Na toto reagoval místostarosta L. Salaba a 
starosta tím, že v uvedeném období foukalo méně a proto je takový schodek. V zimním období naopak je 
příjem oproti plánu vyšší. Na toto reagoval zastupitel J. Bursa výtkou, proč nedostává tyto informace častěji. 
Předseda finančního výboru P. Forman odvětil, že tyto informace má pravidelně, neboť se na toto ptá. Jistě 
není problém, aby se vždy optal na skutečný stav věcí.    

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje II. úpravu rozpočtu v roce 2014 a to k datu 30. 9. 
2014. Příjmy  589.614 Kč, Výdaje 589.614 Kč. 

                hlasování: 8 – 0 – 1   
                                                                                                    (usnesení bylo přijato) 
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4. OFŽP – (19:19) 

a) Pan Jiří Forman požádal o poskytnutí dotace z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č. p. 364. 
Celková investice činila 15.080 Kč. Výše dotace činí 3.016 Kč.   

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.016 Kč panu Jiřímu 
Formanovi z OFŽP na realizaci akce výměna  oken u č.p. 364. 

hlasování: 9 – 0 – 0                                                                                     
(usnesení bylo přijato) 

b) Paní Anežka Krištofiaková požádala o poskytnutí dotace z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č.p. 
362. Celková investice činila 44.303 Kč. Výše dotace činí 8.861 Kč. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 8.861 Kč paní Anežce 
Krištofiakové z OFŽP na realizaci akce výměna  oken u č.p. 362. 

hlasování: 9 – 0 – 0                                                                                     
(usnesení bylo přijato) 

c) Manželé Königovi požádali o poskytnutí dotace z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č.p. 352. 
Celková investice činila 75.858,60 Kč. Výše dotace činí 15.000 Kč. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 Kč manželům 
Königovým z OFŽP na realizaci akce výměna  oken u č.p. 352. 

hlasování: 9 – 0 – 0                                                                                     
(usnesení bylo přijato) 
 

 

5. Souhlas se stavbou v k.ú. Dětřichovec  – (19:21) 

Pan Zdeněk Kaplan, bytem Jizerská 607, Hejnice zastoupen paní Věrou Kaplanovou, bytem Jizerská 607, 
Hejnice, požádal Obecní úřad o souhlas se stavbou rodinného domu na p.p.č. 32, 287, 288 a 289 v k.ú. 
Dětřichovec. K této žádosti předložil souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant. Ke stanovisku nebyla předložena 
projektová dokumentace. Žadatel, na základě vyjádření Ing. Arch Šrutové (vyjádření z hlediska územního 
plánování MěU Frýdlant) žádá o vydání souhlasu obce se stavbou, neboť území dotčené se stavbou navazuje 
na vymezené plochy zastavěného území, přestože samotná stavba se nachází mimo určené zastavěné území 
obce, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem číslo 5/2012 dne 24. 
08. 2012.  

Žadatelé, kteří se osobně zúčastnili zasedání ZO reagovali na dotazy zastupitelů. Bohužel však nebyl 
předložen projekt ani situace stavby a proto bylo rozhodnuto, že žadatelé zašlou na Obecní úřad situaci, 
pohledy a zastupitelé o svém stanovisku rozhodnou hlasováním per rollam.    

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem rozhodne o vydání stanoviska se stavbou v k.ú. Dětřichovec 
(žadatel Zdeněk Kaplan) na základě hlasování per rollam a to po předložení požadovaných 
dokumentů. 

 

hlasování: 9 – 0 – 0                                                                                     
(usnesení bylo přijato) 

6. Různé – (19:43) 

1)  Obec byla požádána Hospicovou péčí svaté Zdislavy o příspěvek na svou činnost v roce 2015. Hospicová péče 
svaté Zdislavy je nestátní zdravotnické zařízení, nezávislé na politických a jiných institucí. Jejím posláním je 
kromě doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin složitou životní situací, je 
především domácí hospicová péče, rodinné pokoje v nemocnicích, terénní odlehčovací služby a v neposlední 
řadě i lůžkový Hospic svaté Zdislavy, který začne pro občany Libereckého kraje fungovat již v roce 2015. 
V rámci systému financování hospice jsou navrženy dvě varianty. První varianta je dle počtu obyvatel a druhá 
dle počtu klientů. Liberecký kraj se v rámci tohoto systému zapojí polovinou, takže to vychází na částku 5 Kč 
na obyvatele a rok. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku Hospicové péči svaté 
Zdislavy ve výši 5 Kč na obyvatele a rok. 
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hlasování: 8 – 0 – 1                                                                                     
(usnesení bylo přijato) 

 

2) Zastupitel M. Vondráček vznesl požadavek na vybudování fotbalového tréninkového hřiště, aby nebylo příliš 
zatěžování hlavní hřiště v nepříznivém počasí. Předseda fotbalového oddílu P. Forman tento záměr uvítal a 
přikláněl se k této realizaci. Zastupitel J. Zezulka umožnil vznik tohoto hřiště na obecním pozemku, který má 
v dlouhodobém pronájmu a to vedle hlavního fotbalového hřiště.  

3) A. Werznerová vznesla dotaz k nové výsadbě v zahradě školy a přednesla informaci od ředitelky Mgr. 
Vondráčkové. 

4) V diskusi zazněla výtka na společnost AVE a její zaměstnance, kteří nechávají při svozu popelnic nádoby 
uprostřed cesty a již se několikrát tato nádoba stala překážkou v provozu.       

    

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a ve 20:05 ukončil jednání ZO. 

 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________ 

 

Ověřil:  Luboš Salaba   _______________________________ 

 

 
 


