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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

18. 12. 2014 

 

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

Omluven: Jiří ZEZULKA 

Přítomno: 6 občanů 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu 
2. Složení slibu zastupitele obce 
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 
4. Změna legislativy v oblasti nakládání s odpady – nová OZV o odpadech 
5. Mikroregion Frýdlantsko 
6. III. úprava rozpočtu v roce 2014 – rozpočtové provizorium na rok 2015 
7. Žádost o odprodej obecního pozemku 
8.           OFŽP 
9. Různé 
10.        Závěr  

 

Ověřovatelé zápisu:  Petr FORMAN, Lubomír LEŽOVIČ.   

1. Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu 

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. V úvodu omluvil ze zdravotních důvodů 
zastupitele J. Zezulku a proto se ruší bod 2). Dále přivítal ředitelku ZŠ a MŠ, p.o. Mgr. Dagmar Vondráčkovou. 
Paní ředitelka podala žádost o úpravu otevírací doby v MŠ. Tento bod bude zařazen v bodu různé ale 
projednán v úvodu jednání. Dále starosta vyzval přítomné k doplnění programu. Zastupitel P. Forman podal 
informaci o stavu zábran na fotbalovém hřišti. Tento bod bude zařazen v bodu různé.    

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Petr Forman a Lubomír Ležovič. 

2. Žádost o prodloužení otevírací doby MŠ – 18:05  

Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem požádala zastupitele o 
prodloužení pracovní doby mateřské školy a to do 17.00 hodin. Toto vzniklo především požadavkem 14ti 
rodičů, kteří požádali o prodloužení. Současná otevírací doba je do 15:30. Finanční náročnost na tuto akci je 
cca. 50. - 70. tis. Kč na rok. Kapacita je připravena na dobu od 6:30 do 16:30. Rodiče by si za tuto službu 
museli připlatit, pouze ti, jejichž dítěte, by se prodloužení jednalo. Konkrétně se jedná o navýšení 
školkovného  o 60 Kč měsíčně. Pokud Liberecký kraj na tuto činnost dokáže přispět ze svého rozpočtu, 
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nemusela by obec nic doplácet. Škola navíc nevyčerpá celý svůj roční rozpočet a má tak do 30. 6. 2015 
zajištěny finance v rezervním fondu z roku 2014.  

Usnesení: ZO souhlasí s prodloužením pracovní doby MŠ od 6:30 do 16:30. 

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

Usnesení: ZO schvaluje navýšení školkovného na částku 270 Kč měsíčně a to pro rodiče, jejichž děti 
budou využívat prodlouženou pracovní dobu MŠ. 

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

Usnesení: ZO schvaluje prodloužení provozní doby školní družiny a to do 16:30 a zároveň schvaluje 
navýšení příspěvku na družinu o 40 Kč měsíčně a to pro rodiče, jejichž děti budou využívat 
prodlouženou provozní dobu družiny. 

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

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva – 18.20. 

Na ustavujícím zasedání bylo rozhodnuto, že budou dále projednávány odměny členům výboru, 
nezařazeným zastupitelům a také odměna pro místostarosty obce. Jedná se o přiznání minimálních možných 
částek, tak jak to umožňuje zákon a to s účinností od 1. 1. 2015.    

Usnesení: ZO schvaluje výši měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva obce s účinností od 
1. 1. 2015, následovně: místostarosta obce 12.640 Kč, předseda výboru zastupitelstva obce 1.340 Kč, 
člen výboru zastupitelstva obce 1.030 Kč, člen zastupitelstva 460 Kč. 

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

4. Změna legislativy v oblasti nakládání s odpady – nová OZV o odpadech – 18:25 

Jedná se o skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2015 dojde k novelizaci zákona o odpadech. V rámci této 
novelizace, dojde i k novému vydání OZV o „odpadech“ kde musí být zakomponováno i nakládání s dalšími 
odpady jako jsou kovy a zelený bioodpad. V našem případě by byl sběr zeleného bioodpadu a jeho 
zpracování zabezpečeno pomocí vlastních sil (komunitní kompostárna, kompostárna) v kombinaci 
s podporou domácího kompostování přímo občany obce. Do dvou let by mělo být vydáno nařízení, za jakých 
technických podmínek bude prováděno kompostování. Jedná se o zelený bioodpad vzniklý při údržbě 
veřejné zeleně a ploch. Nakládání s kovy by mohlo být řešeno mobilním sběrem. Po dohodě se svozovou 
společností AVE, tato zjistí rozbor prováděcí vyhlášky Ministerstva životního prostředí, abychom mohli 
schválit novou vyhlášku o „odpadech“. Proto je tato informace pouze prvotní a na následujícím 
zastupitelstvu v roce 2015 bude předložena novelizovaná místní vyhláška. Podprobný výpis legislativních 
změn, zpracovaný Ing. Hanou Kunclovou z MěÚ Frýdlant nám nastavil určitá pravidla jak postupovat při 
dalším postupu.    

Usnesení: ZO bere na vědomí poskytnuté informace k novelizaci OZV o odpadech. 

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

5. Mikroregion Frýdlantsko – 18:43. 

 
V rámci protipovodňových opatření podal svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko dvě žádosti o dotaci. Jedna 
z nich již byla realizována. Jednalo se o varovný systém obyvatelstva (rozhlas s hladinovým čidlem 
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s automatickým vyhlašováním nebezpečí). Ta je za námi. Celý systém stál 1,5 mil. korun a obec zaplatila 
zhruba 25tis a zbytek byl pořízený z dotace a z rozpočtu Mikroregionu, kde platíme členské příspěvky. 
Druhou akcí bylo podání žádosti na vypracování  PODKLADOVÉ ANALÝZY PRO NÁSLEDNOU REALIZACI 
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ VČETNĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ. Zjednodušeně lze 
říci, že se jedná o komplexní vyhodnocení protipovodňových nebezpečí, návrhů řešení v území každé obce a 
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Obec pak samostatně může s dokumentací 
disponovat. Buď jej převezme správce toku (Povodí Labe, nebo Lesy ČR) a opatření v praxi na své náklad 
realizuje, nebo obec samostatně může požádat o dotaci. Praxe ukazuje, že nabídky na pořízení analýzy 
samostatně vyjde obce minimálně 3x až 4x dráž. Viz. případ Raspenava a Heřmanice. Navíc kouzlo společné 
akce spočívá i ve společné administraci a hlavně řešení území jako celku. Nás, jako obec, by pořízení analýzy 
za využití dotace stálo 46.299 Kč. Bez dotace se jedná o bezmála 350.000 Kč (viz.tabulka). V současné době 
máme k dispozici i registrační list akce z OPŽP  na dotaci celkem 11mil. korun pro celé Frýdlatsko. Tedy, 
pokud splníme všechny podmínky, peníze na projekt jsou připraveny. Na nás je rozhodnutí, zda si necháme 
zpracovat analýzu za zhruba 50 tis v hodnotě 350.000 Kč.  
 
Usnesení: ZO schvaluje financování vlastníhopodílu obce Jindřichovice pod Smrkem na projektu 
podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně blízkých 
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko – cz.1.02/1.3.00/14.23821 podle 
podkladových materiálů v částce 46. 299 Kč v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a Dětřichovec. 
  

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

 

6. III. úprava rozpočtu v roce 2014 – rozpočtové provizorium na rok 2015 – 19.10.  

Předložena III. úprava rozpočtu v letošním roce. Došlo k úpravě příjmů a výdajů v částce 281.253,70 Kč. Dále 
bylo schváleno rozpočtové provizorium pro rok 2015 a to dle  příjmů a výdajů v roce 2014, než bude 
schválen rozpočet.  

 

Usnesení: ZO schvaluje III. úpravu rozpočtu v roce 2014. Příjmy ve výši 281.253,70 Kč, výdaje 
281.253,70 Kč. 

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

 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2015 dle příjmů a výdajů v roce 2014.  

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

7. Žádost  o odprodej obecního pozemku – 19:15. 

Paní Květoslava Stančová požádala o odprodej pozemku p. č. 1184 v k.ú. Jindřichovice p. Sm. Tento pozemek 
sousedí s jejím a ráda by jej získala do svého vlastnictví. Dále byla doručena žádost paní Petry Skřivánkové o 
odprodej pozemku p. č. 366 v k.ú. Jindřichovice p. Sm. Tento pozemek byl schválen k prodeji pro jejího otce. 
Prodej se však neuskutečnil. Vzhledem ke skutečnosti, že panu Skřivánkovi byl schválen i prodej sousedního 
pozemku p. č. 367, bylo přikročeno ke zveřejnění záměru i u tohoto pozemku.  

Usnesení: ZO zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 1184 (trvalý travní porost, výměra 3595 m2) 
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem. 

                   hlasování: 8 – 0 – 0   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 
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Usnesení: ZO zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 366 (trvalý travní porost, výměra 596 m2) a 
pozemku p.č. 367 (ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 267 m2) vše v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem. 

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

 

8. OFŽP – 19:30 

O.S. Lunaria podala doplněnou žádost o příspěvek z OFŽP. Jedná se o instalaci kachlových kamen. Původní 
žádost byla zamítnuta dne 20. 2. 2014, usnesením ZO č. 1/2014. Původní žádost byla zamítnuta z důvodu, že 
Žádost na poskytnutí tohoto příspěvku nemá však opodstatnění ve směrnici č. 1/2005 vztahující se k obecně 
závazné vyhlášce o Obecním fondu životního prostředí č. 2/2005. Na podkladě této směrnice lze příspěvek 
poskytnout dle § 1) odst. 2) písm. a) při přechodu z fosilních paliv (uhlí) na biomasu (dříví, slámu apod.) a 
dále dle §) odst. 4) písm. d) koupě a instalace kotle na biomasu s rozvodem tepla. Starosta vyzval jednotlivé 
zastupitele k připomínkování žádosti.  
 
Místostarosta: Opětovně tato žádost nenaplňuje podmínky směrnice. M. Rosenbaum: Pokud vím, tak Z. Vlk 
nikdy netopil uhlím a ani jinak toto celé nenaplňuje směrnici. Není to teplovodní kotel s rozvodem po 
objektu ani nová pec neplní funkci přechodu z fosilních paliv. P. Forman: Navrhuje odložit tuto záležitost do 
dalšího zasedání zastupitelstva a provést kontrolu, zda byla skutečně nahradila pec původní kamna. 
Starosta: Podivuje se, proč Z. Vlk nepřišel na zastupitelstvo obhájit svou žádost, navíc když v prvním kole 
mu tato byla zamítnuta.  
 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 14.653 Kč pro O.S. Lunaria na realizaci akce 
instalace kachlových kamen v č.p. 12.  

           hlasování: 1 – 4 – 3   
                                                                                              (usnesení nebylo přijato) 

9. Různé 

Zastupitel P. Forman informoval zastupitele o záměru fotbalového klubu Sokol k opravě starých zábran na  
fotbalovém hřišti. V současné době probíhá zjišťování nákladů celé akce a bude podána žádost o dotaci 
z různých zdrojů. Starosta takovou iniciativu vítá, neboť stávající zábrany již ohrožují své okolí a hrozí 
úrazem.  
 

Dále starosta informoval o iniciativě polských měst Świeradóv–Zdrój, Mirsk, Leśna, Gryfów Ślaski ve 
spolupráci obcí Jindřichovice pod Smrkem a polskou nadací pro podporu alternativních a ekologických 
kultur, zprovoznit železniční trať  Świeradóv–Zdrój – Mirsk, trať Mirsk – Jindřichovice pod Smrkem a Mirsk - 
Gryfów Ślaski. Jednalo by se o provoz osobní a částečně i nákladní dopravy na území obcí a měst. Došlo by 
k propojení regionu s českou a polskou celostátní sítí železničních tratí. K uvedené věci pak partnerská 
města vydala prohlášení o záměru. 

Usnesení: ZO schvaluje uzavření a obsah prohlášení o záměru obnovy železničních tratí Świeradóv–
Zdrój – Mirsk, trať Mirsk – Jindřichovice pod Smrkem a Mirsk - Gryfów Ślaski. 

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

Starosta informoval o probíhající petici která je umístěna v kavárně a obsahuje žádost, aby se obec snažila o 
bezúplatné získání kostela Nejsv. Trojice do svého majetku. Starosta vyzval zastupitele, aby jej v této 
záležitosti podpořili.  

 Usnesení: ZO pověřuje starostu k jednání o bezúplatném převodu kostela Nejsv. Trojice do majetku 
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obce Jindřichovice pod Smrkem. 

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

(v průběhu projednávání odešel zastupitel P. Forman). 

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a ve 20:30 ukončil ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

Ověřil:  Petr Forman   _______________________________ 

  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

   
 


