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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

12. 03. 2015 

 

Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, 
Michal KRAUSE (od 18:55), Jiří ZEZULKA Martin VONDRÁČEK, Pavel PEUKER.  

Omluven:  

Přítomno: 3 občané 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Složení slibu zastupitele 
3) Prodej obecního pozemku – zveřejnění záměru prodeje 
4) OFŽP 
5) Informace o čerpání dotací z rozpočtu obce, novela č. 24/2015 
6) Podání žádosti o dotaci na nákup svozové techniky 
7) Různé 

 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  Martin VONDRÁČEK, Jiří ZEZULKA.   

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání.  

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. Složení slibu zastupitele – 18:02  

Zastupitel pan Jiří Zezulka, který se pracovních důvodů nemohl zúčastnit ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce, se složením a podepsání slibu stal členem zastupitelstva obce. Od té doby je tak počet 
zastupitelů naplněn.  

3. Prodej obecního pozemku, zveřejnění záměru prodeje – 18.05 

Jedná se o žádost paní Květoslavy Stančové  o odprodej p. p. č. 1184 v k.ú. Jindřichovice p. Sm. Pozemek nám 
přidělen nově v rámci pozemkových úprav. Ke dni 24. 02. 2015 byla určena jeho cena na základě 
zpracovaného znaleckého posudku vypracovaného Petrem Kellnerem na částku 22.560 Kč. Náklady na 
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zpracování znaleckého posudku činí 1.800 Kč. Záměr prodeje zveřejněn od 18. 12. 2014 do 28. 02. 2015. 
Prodej bude realizován s přeúčtováním tohoto znaleckého posudku a dle obvyklých nákladů. Návrh na vklad 
vlastnického práva hradí žadatelka. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1184 (trvalý travní porost, výměra 
3595 m2) v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem paní Květoslavě 
Stančové, za celkovou cenu 26.616 Kč. 

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

 

Dále pak žádost paní Petry Skřivánkové o odprodej p. p. č. 366 a p.p.č. 367 v k.ú. Jindřichovice p. Sm. Jedná se 
o parcelu p.č. 366 (trvalý travní porost) o výměře 596 m2 a p. p. č. 367 (ostatní plocha) o výměře 267 m2. V 
případě prodeje je cena dle znaleckého posudku u p.p.č. 366 - 518 Kč. U p. p. č. 367 pak 6.186 Kč, cena za oba 
pozemky činí 6.686 Kč. Záměr prodeje zveřejněn od 18. 12. 2014 od 28. 02. 2015. Návrh na vklad 
vlastnického práva hradí žadatelka. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 366 (trvalý travní porost, výměra 596 
m2) a p.p.č. 367 (ostatní plocha) o výměře 267 m2) v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, obec 
Jindřichovice pod Smrkem paní Petře Skřivánkové za celkovou cenu 6.686 Kč. 

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

 

Obecní úřad dále obdržel písemnou žádost o prodej části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. Žadatelé Bohdan Vik a Zuzana Chalupová mají záměr výstavby rodinného domu. K uvedené žádosti 
dal starosta podnět zastupitelům k vyjádření. J. Zezulka navrhuje pozemek neprodávat a ponechat jej jako 
park. Dalším návrhem (p. Vondráček, p. Peuker) je rozdělení pozemku na více parcel k výstavbě rodinných 
domů. Žadatelé jsou z okolí Hradce Králové a naše okolí se jim líbí. Navrženy jim byly i jiné pozemky v obci. 
Starosta navrhuje zveřejnit záměr prodeje části pozemku, na místě pak rozdělit jak by mohla vypadat 
parcela.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 91/1 v k.ú. Jindřichovice 
p.Sm. a rozdělení na jednotlivé parcely. 

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

4. OFŽP – 18.20 

Pavla Rejnartová, bytem Jindřichovice pod Smrkem 317, žádá o poskytnutí příspěvku z OFŽP. A to na 
realizaci akce zateplení rodinného domu a sporáku sloužícího k vytápění rodinného domu. Doklady jsou 
předloženy v úhrnné výši 33.590 Kč za sporák. Za provedení zateplení 36.529 Kč. Zastupitelstva se zúčastnil 
manžel žadatelky, který odpovídal na jednotlivé dotazy zastupitelů. Bylo rozhodnuto o odložení této žádosti 
a zastupitelé provedou fyzickou kontrolu prací u žadatelky.  
 
Ing. Zbyněk Vlk, předseda O.S. Lunaria obeslal jednotlivé zastupitele se svým dopisem, ve kterém napodruhé 
doplňuje žádost o finanční příspěvek z OFŽP. Původní žádosti byly zamítnuty z důvodu neprokázání účelu, 
na který žádá poskytnutí příspěvku. V této nově doplněné žádosti pak informuje o skutečných faktech. 
Zasedání zastupitelstva se nemůže opětovně zúčastnit. Starosta navrhl opět tuto žádost odložit a provést 
fyzickou kontrolu. Pak může zastupitelstvo rozhodnout. Dále navrhuje zrevidovat platnou vyhlášku a 
prováděcí směrnici, provést jejich aktualizaci. 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá poskytnutí příspěvku z OFŽP žadatelům Pavla Rejnartová a 
O.S. Lunaria a to do doby, než bude provedena fyzická kontrola na co, je příspěvek čerpán. Dále 
zastupitelé navrhují provést revizi platné vyhlášky a směrnice OFŽP.  

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

     
 

5. Informace o čerpání dotací z rozpočtu obce, novela č. 24/2015 – 18.40 

Informace o způsobu čerpání neinvestičních dotací z rozpočtu obce na základě novely č. 24/2015 zákona č. 
250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o nový způsob přidělování 
dotací z rozpočtu obce fyzické (tedy i občanovi) nebo právnické osobě (FK Sokol, SDH Jindřichovice p.Sm., 
Klub Žen, Pěvák …) na stanovený účel. Přiloženy žádosti FK Sokol, SDH Jindřichovice p.Sm., Klubu Žen, 
Pěváku a Mantulie. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací těmto sdružením: SDH 
Jindřichovice p.Sm. – 40.000 Kč, FK Sokol Jindřichovice p.Sm. (I. část) – 45.000 Kč, FK Sokol 
Jindřichovice p.Sm. (II. část) – 45.000 Kč, Klub žen Jindřichovice p.Sm. – 15.000 Kč, Pěvák 
Jindřichovice p.Sm. – 15.000 Kč, Mantulie – 15.000 Kč. 

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

 

6. Podání žádosti o dotaci na nákup svozové techniky – 19.00  

Obec podala žádost o dotaci ze SFŽP, výzva 4.1. nakládání s odpady, na nákup svozové techniky a 
kompostérů. Jedná se o pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady v obci. Součástí 
projektu je zřízení kompostárny o kapacitě do 150 tun biologicky rozložitelného odpadu (BRO) na p.p.č. 
1396 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a zajištění sběru a svozu BRO vzniklého na území obce. V rámci 
projektu budou pořízeny 4 kontejnery (2 s objemem 12 m3 a 2 s objemem 5m3) a svozové vozidlo s min. 
hmotností 12 tun. Součástí projektu bude také systém odděleného sběru BRO, který bude řešen nákupem 
150 zahradních kompostérů pro občany Jindřichovic pod Smrkem a Dětřichovce.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na nákup svozové techniky – Nákladní 
automobil s kontejnerovou nástavbou, 4 ks kontejnerů a domácích kompostérů v celkové výši 
nepřesahující 2,4 mil. korun včetně DPH a schvaluje i vyčlenění finančních prostředků na vlastní 
podíl žadatele. 

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

 

7. Různé – 19.10  

Fotbalový klub Sokol obdržel dotaci z grantového fundu Libereckého kraje na výměnu zábran na fotbalovém 
hřišti. Na tuto akci bude vyčleněn vlastní podíl z rozpočtu obce. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí obdržení dotace FK Sokol z grantového fondu 
Libereckého kraje ve výši 67.000 Kč a vyčleňuje z rozpočtu obce částku určenou na vlastní podíl FK.  

          hlasování: 9 – 0 – 0   
                                                                                                (usnesení bylo přijato) 
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Byla podána žádost o dotaci z prostředků MMR ČR, Program obnovy a rozvoje venkova na obnovu herních 
prvků na dětském hřišti. Cela akce by měla být realizována pouze v případě dotace a vlastní podíl činí 36.000 
Kč. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR ČR, Program obnovy a rozvoje 
venkova na doplnění a obnovu dětského hřiště a k tomuto účelu vyčleňuje finanční prostředky ve 
výši vlastního podílu 36.000 Kč. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace.   

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

 

Ředitelka ZŠ a MŠ, p.o. předložila vyúčtování dotace od pro rok 2014 v částce 612.570 Kč.  Na základě 
uzávěrky roku 2014 vznikl kladný zůstatek 131.343,94 Kč a tento bude převeden do rezervního fondu 
v částce 65.671,97 Kč, kde bude použit na úhradu platu asistenta pedagoga v MŠ a v částce 65.671,97 Kč, 
který bude použit na výměnu skel ve školní jídelně a na vymalování některých prostorů školy po 
rekonstrukci oken.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro rok 2014 poskytnuté 
p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem a schvaluje převod kladného zůstatku hospodaření v částce 
131.343,94 Kč takto: 50% v částce 65.671,97 Kč, převedeno do rezervního fondu kde bude použito 
na úhradu platu asistenta pedagoga v MŠ. 50% v částce 65.671,97 Kč, který bude použit na výměnu 
světel ve školní jídelně a na vymalování některých prostorů školy po rekonstrukci oken.  

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

 

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:30 ukončil ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________ 

  Jiří Zezulka   _______________________________ 

   
 


