
 
 

USNESENÍ Č. 1/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 12. 03. 2015 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 9 zastupitelů usneslo takto : 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
1) 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. 

2) 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. 

3) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 91/1 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. a rozdělení na jednotlivé 
parcely. 

4) poskytnutí 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. 

5) 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. 

6) 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.   

7) 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. 

 
II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ 
 

1) 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 schvalují 
provést revizi platné vyhlášky a směrnice OFŽP. 

 
 



III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 

1) 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.  

 
 

 
 

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 12. 03. 2015  
 
 
 
 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


