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Z Á P I S 

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

6. 11. 2014 

 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, 
Michal KRAUSE, Martin VONDRÁČEK, Pavel PEUKER.  

Omluven: Jiří ZEZULKA 

Přítomno: 12 občanů 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

 1.   Úvod, zahájení, schválení programu 
2.   Představení zvolených zastupitelů a složení slibu 
3.   Volba starosty 
4.   Volba místostarosty  
5.   Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru 
6.   Volba předsedy finančního výboru a členů výboru 
7.   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 
8.   Schválení jednacího řádu 
9.   FVS  
      - pověření zástupce obce na zasedáních valné hromady FVS 
      - návrh člena dozorčí rady FVS jako zástupce obce 
10. Projednání nabídek na prodej a nákup elektřiny 
11. Různé 
12. Závěr 

Ověřovatelé zápisu:  Pavel PEUKER, Martin VONDRÁČEK   

1. Úvod, zahájení, schválení programu + Představení zvolených zastupitelů a složení slibu 

Přítomné přivítal dosavadní starosta obce Pavel Novotný, seznámil je výsledkem volby a představil zvolené 
zastupitele. V souladu se zák. o obcích vznesl dotaz, zda se role předsedajícího zasedání nechce ujmout 
nejstarší člen ZO, ten odmítl a tak v programu zasedání dále pokračoval Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je 
usnášeníschopné. Poté vyzval jednotlivé zastupitele ke složení a podepsání slibu zastupitelů obce. Po 
provedení tohoto úkolu následovalo schválení programu jednání a určení ověřovatelů. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

       hlasování: 8 – 0 – 0   
                                                                                        (usnesení bylo přijato) 
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3. Volba starosty 

Pavel Novotný vyzval přítomné k podání návrhu na funkci starosty obce. Pan Petr Forman navrhl do funkce 
starosty obce Pavla Novotného, ten kandidaturu přijal. Žádný další návrh nebyl předložen. Pavel Novotný dal 
tedy hlasovat o návrhu volby. 

Návrh na volbu starosty obce: Pavel Novotný 

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

ZO rozhodlo, že funkce starosty bude uvolněná.  

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

Starostou obce Jindřichovice pod Smrkem byl zvolen p. Pavel Novotný.  

4. Volba místostarosty 

Starosta navrhl do funkce místostarosty obce p. Ing. Luboše Salabu, ten kandidaturu přijal. Žádný další návrh 
nebyl předložen. Starosta dal tedy hlasovat o návrhu volby. 

Návrh na volbu místostarosty obce: Ing. Luboš Salaba 

Hlasování: 7 – 0 – 1 (Salaba) 
(usnesení bylo přijato) 

ZO rozhodlo, že funkce starosty bude neuvolněná.  

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

Místostarostou obce Jindřichovice pod Smrkem byl zvolen p. Ing. Luboš Salaba. 

5. Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru 

Starosta navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Pavla Peukera. Jako členy pak Petra Formana a 
Lubomíra Ležoviče. Žádný jiný návrh nebyl předložen. Starosta dal tedy hlasovat o návrhu volby. 

Předseda kontrolního výboru:  Pavel Peuker 

Hlasování: 7 – 0 – 1 (Peuker) 
(usnesení bylo přijato) 

Člen kontrolního výboru:  Petr Forman 

Hlasování: 7 – 0 – 1 (Forman) 
(usnesení bylo přijato) 

Člen kontrolního výboru:  Lubomír Ležovič 

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

 
Usnesení: ZO volí do funkce předsedy kontrolního výboru Pavla Peukera. Do funkce člena 
kontrolního výboru Petra Formana. Do funkce člena kontrolního výboru Lubomíra Ležoviče. 
 



  

 
Strana 3 (celkem 5) 

6. Volba předsedy finančního výboru a členů výboru 

Starosta navrhl do funkce předsedy finančního výboru Martina Vondráčka. Jako členy pak Michala Krauseho 
a Ing. Martina Rosenbauma. Žádný jiný návrh nebyl předložen. Starosta dal tedy hlasovat o návrhu volby. 

Předseda finančního výboru:  Martin Vondráček 

Hlasování: 7 – 0 – 1 (Vondráček) 
(usnesení bylo přijato) 

Člen finančního výboru:  Michal Krause 

Hlasování: 7 – 0 – 1 (Krause) 
(usnesení bylo přijato) 

Člen finančního výboru:  Martin Rosenbaum 

Hlasování: 7 – 0 – 1 (Rosenbaum)   
(usnesení bylo přijato) 

 
Usnesení: ZO volí do funkce předsedy finančního výboru Martina Vondráčka. Do funkce člena 
kontrolního výboru Michala Krauseho. Do funkce člena kontrolního výboru Martina Rosenbauma. 
 
 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 

Dle přílohy č. 1) k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., „Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev“, budou měsíční odměny vypláceny s účinností od 6. 11. 2014 následovně:  

- Předseda výboru zastupitelstva obce 880 Kč měsíčně. 

- Místostarosta obce 7.509 Kč měsíčně.   

Usnesení: ZO schvaluje výši měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva obce s účinností od 
6. 11. 2014, následovně: místostarosta obce 7.509 Kč, předseda výboru zastupitelstva obce 880 Kč. 

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

 

8. Schválení jednacího řádu ZO 

Členům ZO byl předložen nový jednací řád zastupitelstva obce, pro volební období 2014 – 2018. Pro 
projednání tohoto řádu dal starosta hlasovat o jeho schválení.  

Usnesení: ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce, pro volební období 2014 – 2018. 

          hlasování: 8 – 0 – 0   
                                                                                          (usnesení bylo přijato) 
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9. FVS 

Návrhy usnesení ke zvolení zástupce obce na jednání s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. Jedná se o 
pověření zástupce obce jako člena dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti. Na předchozích 
jednáních se za obec zúčastňoval starosta obce. Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda se nechtějí těchto 
jednání účastnit. Jelikož nikdo zájem neprojevil, bude i nadále obec zastupovat starosta. 

Usnesení: ZO pověřuje člena zastupitelstva obce pana Pavla Novotného zastupováním obce na 
jednáních Frýdlantské vodárenské společnosti a určuje jej jako člena dozorčí rady Frýdlantské 
vodárenské společnosti.  

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

 

10. Projednání nabídek na odkup elektřiny 

Místostarosta obce seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení na dodavatele a odběratele elektřiny 
na rok 2015. Celkem bylo dodáno pět nabídek od čtyř dodavatelů pro dodávku elektřiny a tři nabídky na 
odběr elektřiny z větrných elektráren.  
Na základě vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů místostarosta doporučil přijmout nabídku 
společnosti Nano Green s.r.o., která byla cenově těsně za nabídkou nejnižší, ale garantovala dodávku 
elektřiny čistě z obnovitelných zdrojů. 
Z nabídek na odběr elektřiny z větrných elektráren byla pro obec nejvýhodnější opět nabídka společnosti 
Nano Green s.r.o. 
 
Usnesení: ZO pověřuje starostu k uzavření smluv na dodávku a elektrické energie pro obec 
Jindřichovice pod Smrkem v roce 2015 a na odběr elektřiny z větrných elektráren v roce 2015 se 
společností Nano Green s. r. o.    
 

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

 

11. Různé 

V bodě různé byla předložena zastupitelům smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Smlouva byla 
schválena ZO dne 22. 04. 2013 manželům Knopfovým. Vzhledem k blokaci na KÚ Frýdlant kvůli probíhajícím 
Pozemkovým úpravám nemohla být smlouva uzavřena. V tomto období se manželé dohodli, že smlouva 
bude vedena pouze na jméno manželky Lucie Knopf. Po proběhlých pozemkových úpravách došlo k úpravě 
výměry z původních 5.156 m2 na nových 5.050 m2. Původní parcelní číslo bylo 1041/5 a nové je 1346.  

  
Usnesení: ZO schvaluje změnu kupujícího smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, na jméno 
Lucie Knopf. 
 

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

Zastupitel P. Peuker navrhl upravit odměny zastupitelům tak, aby každý z členů zastupitelstva, který není 
starostou, místostarostou a předsedou výboru obdržel měsíční částku 500 Kč. Tato částka by měla sloužit 
k pokrytí nákladů za výkon funkce zastupitele. Starosta proti takovéto odměně není, jen navrhl odložit tento 
bod do dalšího zasedání zastupitelstva, aby se vše mohlo připravit. Současně bude všem zastupitelům 
zaslána elektronicky i tabulka „Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.“. Z této tabulky lze jasně definovat 
nároky jednotlivých zastupitelů. 

Z řad občanů zazněl dotaz, jakým způsobem lze zařadit zahrady u pavilonů Domova důchodců do souboru 
ochranných opatření, aby do budoucna nedocházelo k svévolnému kácení vzácných stromů. Starosta celou 
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situaci bude řešit s arboretistickou poradkyní Ing. Radkou Frydrychovou. Mohlo by se jednat o zařazení 
zahrad jako významných krajinných prvků (VKP).      

Dále zazněla stížnost na zakládání černých skládek v prostorách bývalé kovárny. Obecní úřad průběžně 
tyto skládky likviduje a podnikne kroky, vedoucí k nápravě těchto skutečností. Obce jsou pozemky pod 
stavbou. Stavba samotná č.p. 210, respektive její ruiny jsou jiného majitele. Jedná se o společnost C.P.A. 
REAL s.r.o., Durychova 101/66, 14200 Praha – Lhotka, IČ 25279637.  
 
Zastupitel M. Rosenbaum vznesl dotaz, proč nebyl přítomen tohoto zasedání i zastupitel J. Zezulka. 
Starosta odpověděl, že s J. Zezulkou mluvil a ten se mu omluvil pro časové zaneprázdnění. Příštího 
zastupitelstva, na kterém složí slib zastupitele, se již zúčastní.  

 

 Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:05 ukončil ustavující ZO. 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

Ověřil:  Pavel Peuker   _______________________________ 

  Martin Vondráček  _______________________________ 

   
 


