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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

29. 04. 2015 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Jiří ZEZULKA Martin 
VONDRÁČEK (od 18:07), Pavel PEUKER.  

Omluven: Ing. Martin Rosenbaum, Michal KRAUSE 

Přítomno: 6 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Rozpočet obce 2015 
3) OZV č. 1/2015 o odpadech 
4) OFŽP 
5) Úplatný převod pozemků 
6) Různé 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Petr FORMAN a Lubomír LEŽOVIČ.   

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: 6 – 0 – 0   
                                                                                        (usnesení bylo přijato) 

2. Rozpočet obce 2015 – 18:05  

Zastupitelům byl předložen rozpočet obce pro rok 2015. Rozpočet byl projednán ve Finančním výboru 
zastupitelstva. Jedná se o rozpočet přebytkový, v rámci závazných ukazatelů. Příjmy činí 19.513.198,00 Kč. 
Výdaje 16.128.308,00 Kč. Financování 3.284.890,00 Kč.   

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový, v rámci 
závazných ukazatelů. Příjmy činí 19.513.198,00 Kč. Výdaje 16.128.308,00 Kč. Financování 
3.284.890,00 Kč.   

        hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 
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3. OZV č. 1/2015 – 18.12 

Jedná se o novelizaci vyhlášky o odpadech z roku 2011. V nové vyhlášce je zakomponována povinnost sběru 
biologického odpadu a železného šrotu. 

Usnesení: ZO schvaluje přijetí OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Jindřichovice pod Smrkem.  

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

4. OFŽP – 18.21 

 
Z minulého zasedání zastupitelstva obce trvají úkoly týkající se OFŽP. Jedná se o odložené body u žadatelů 
Pavla Rejnartová a O.S. Lunaria. Po provedené fyzické kontrole dne 27. 4. 2015 byl zjištěn skutečný stav věcí. 
Oba žadatelé předložili žádosti, které splňují svůj účel, tj. způsoby vytápění naplňují účel vyhlášky.  Žadatelka 
Pavla Rejnartová doložila doplňující doklady vztahující se k zateplení, které mohly být akceptovány. 
Uznatelné náklady jsou ve výši 33.590 Kč na sporák a 12.216 Kč na provedení zateplení. Výše příspěvku činí 
9.161 Kč.   
 
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 9.361 Kč paní Pavle 
Rejnartové na pořízení víceúčelového sporáku a zateplení rodinného domu č.p. 317. 

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

 
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 14.653 Kč pro OS 
Lunaria z OFŽP na realizaci akce instalace kachlových kamen v č.p. 12. 

        hlasování: 6 – 1 – 0   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 

 
Paní Ladislava Henzlová, bytem Jindřichovice pod Smrkem 6 podala žádost na výměnu oken na rodinném 
domě č.p. 6 v Jindřichovicích pod Smrkem. Investovaná částka činí 63.996 Kč. Výše dotace je 12.799 Kč. 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace z OFŽP paní Ladislavě Henzlové, na výměnu oken na 
rodinném domě č.p. 6 v Jindřichovicích pod Smrkem. Výše dotace činí 12.799,- Kč.   

 
        hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                              (usnesení bylo přijato) 

5. Úplatný převod pozemků – 18.37 

Státní pozemkový úřad adresoval dopis s nabídkou k úplatnému převodu pozemků p.č. 543 a 545/2 v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o pozemky vedle budovy kavárny. Pozemky měla v nájmu společnost 
VSCM. Pro úplatný převod na obec je nutné, aby bylo nejprve schváleno uzavření nájemní smlouva na 
uvedené pozemky a dále byl schválen úplatný převod. Cena, za kterou bude úplatný převod realizován, je 
dosud neznámá, bude sestavena na podkladě znaleckého posudku. 

Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 543 a 545/2 v k.ú. Jindřichovice 
pod Smrkem z majetku ČR. 

        hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 
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Usnesení: ZO schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 543 a 545/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 
z majetku ČR.      

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

 

6. Různé – 18.42 

P. Forman informoval přítomné o postupu prací na práci při montáži nových zábran na fotbalovém hřišti. 
Dále přednesl informaci o stavu „umělky“ za budovou Obecního úřadu. Hřiště by si zasloužilo nový povrch a 
také provozní řád, který by určil způsob provozování tohoto hřiště. Starosta a ostatní zastupitelé se ohradili 
uzamykání této plochy, čímž by byl zamezen vstup dětem na hřiště. V případě, že by bylo hřiště uzamčeno 
tak by škoda ba vybavení byla větší, než v současné době za bezmála deset let provozu je. Za celou její dobu 
nebyla do ošetřování trávníku vložena jediná koruna, pokud se nepočítá jeho hrabání a čištění. Vyměňují se 
běžně prkna a například sítě do branek. Navíc se jedná o jedinou volnou plochu pro volnočasovou aktivitu 
mládeže. Nabídka na opravu umělého trávníku obsahuje dosypání písku včetně vykartáčování, stojí cca. 
33.000 Kč. Zcela nový povrch by přišel bezmála na 700.000 Kč. Dle odborné firmy je umělý povrch vzhledem 
ke svému stáří a využitelnosti v relativně dobrém stavu. Obec má vůči mládeži určitý dluh, a pokud se jim 
odebere i možnost volně využívat „umělku“, najdou si jinou zábavu, pravděpodobně horší. Na velké 
fotbalové hřiště si také nemohou jít zahrát svévolně fotbal, a proto se jim nesmí vzít tato možnost. Plocha na 
„malém hřišti“ je neudržovaná a plná náletů.  

Další okruh otázek se týkal oprav cest zde v obci, které má v plánu realizovat Pozemkový úřad. Dosud není 
znám přesný rozsah a termín prací. Až se jej úřad dozví, bude o nich informovat dále.       

 

           

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:24 ukončil ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Petr Forman   _______________________________ 

 

  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

   
 


