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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

30. 09. 2015 

 

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

Omluven:  

Přítomno: 2 občané  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Teplárna Jindřichovice, s.r.o. 
3) II. úprava rozpočtu v roce 2015 
4) OFŽP 
5) Prodej pozemků  
6) Námitka směny pozemků  
7) Různé 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Luboš Salaba a Michal KRAUSE.   

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. V úvodu doplnil do programu zasedání 
následující body: schválení smlouvy o dílo s firmou Evosa (revitalizace rybníka), schválení smlouvy č. 
15240314 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Další doplnění programu 
předložil místostarosta o následující body: schválení poskytnutí příspěvku na činnost spolku EIC, žádost o 
spolupráci s hnutím Duha.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

 

2. Teplárna Jindřichovice, s.r.o. – 18:03 

Informace starosty a místostarosty o nově vznikající kotelně v prostorách bývalého statku v nájmu firmy 
JISAM, s.r.o. Z této kotelny budou zásobovány objekty, které v současné době vytápí obecní kotelna. Zkráceně 
lze říci, že součástí samostatného podnikatelského záměru Teplárny Jindřichovice, s.r.o., je kogenerační 
jednotka na výrobu elektrické energie. Vzniklou tepelnou energii může obec využít k distribuci tepla do 
současně vytápěných obecních budov a smluvně vytápěného domova důchodců. Byla předložena smlouva na 
dodávku tepla včetně cenové přílohy, která je postavena tak, že teplo budeme kupovat za vypočítané 
náklady, které obec stojí energetický chod kotelny a výroba štěpky. Stávající kotelna by zůstala v záloze. 
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Přípojka do obecní kotelny jde na vrub dodavatele tepla. Zastupitelům se představil Ing. Černý, jednatel 
společnosti, který odpovídal na jednotlivé dotazy a představil model fungování kotelny. 
 

 Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách tepla včetně cenové přílohy a to mezi 
společností Teplárna Jindřichovice, s.r.o. a obcí Jindřichovice pod Smrkem.  

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

3. II. úprava rozpočtu v roce 2015 – 18:40 

Předložena v pořadí druhá úprava rozpočtu v letošním roce. Z přehledné tabulky je zřejmé sestavení. Příjmy 
ve výši 7.000 Kč, výdaje 648.000 Kč, financování 641.000 Kč (položka 8115), k datu 30. 09. 2015. 

Usnesení: ZO schvaluje II. úpravu rozpočtu v roce 2015. Příjmy ve výši 7.000 Kč, výdaje 648.000 Kč, 
financování 641.000 Kč, k datu 30. 09. 2015. 

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

4. OFŽP – 19.20 

Paní Dana Formanová, Jindřichovice p.Sm. 364 podala žádost o poskytnutí dotace z OFŽP na realizace akce 
výměna oken u rodinného domu č.p. 364. Akce činila 6.420 Kč, vypočtena výše příspěvku činí 1.284 Kč. Pan 
Zdeněk Říha, Jindřichovice p.Sm. 375 podal žádost o poskytnutí dotace z OFŽP na realizace akce čistírna 
odpadních vod u rodinného domu č.p. 375. Akce činila 45.000 Kč vypočtena výše příspěvku činí 9.000 Kč. 
Pan Ing. Luboš Šlechta, Jindřichovice p.Sm. 9 podal žádost o poskytnutí dotace z OFŽP na realizace akce 
čistírna odpadních vod u rodinného domu č.p. 9. Akce činila 54.467 Kč, vypočtena výše příspěvku činí 10.893 
Kč. 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.284 Kč paní Daně Formanová, Jindřichovice p.Sm. 
364 z OFŽP na realizaci akce výměna oken u rodinného domu č.p. 364.  ZO schvaluje poskytnutí 
dotace ve výši 9.000 Kč panu Zdeňku Říhovi, Jindřichovice p.Sm. 375 z OFŽP na realizaci akce čistírna 
odpadních vod u rodinného domu č.p. 375. ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.893 Kč panu 
Ing. Luboši Šlechtovi, Jindřichovice p.Sm. 9 z OFŽP na realizaci akce čistírna odpadních vod u 
rodinného domu č.p. 9.  
 

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

5. Prodej pozemků – 19.24 

Pan Jakub Bureš podal žádost o odkoupení pozemků p.č. 679/1 a 679/2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. Jedná se o 
pozemky, na kterých stojí jeho rodinný dům. Na pozemky má uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 679/1 a 679/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem panu 
Jakubu Burešovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 57. 

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

6. Námitka směny pozemků – 19.25 

         
Doručena námitka ke směně pozemků mezi Obcí a panem Dušanem Plačkem projednávaných na minulém 
zastupitelstvu. Námitku podal pan JUDr. Vladimír Kaska.           
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Usnesení: ZO bere na vědomí doručenu námitku týkající se směny pozemků mezi Obcí Jindřichovice 
pod Smrkem a panem Dušanem Plačkem. 

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

 

7. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 411405 s firmou Evosa spol. s.r.o. – 19.30 

Na základě vzájemné dohody smluvních stran v návaznosti na veřejnou zakázku „Revitalizace povodí 
Jindřichovického potoka – I. etapa“ zadávané jako zakázka malého rozsahu, se uzavírá dodatek č. 2) 
předmětné smlouvy. Jedná se o úpravu data předání a dokončení díla, aby splnilo náležitosti požadované 
AOPK a SFŽP ČR.  Cena prací bude činit 88.158,41 Kč. 

1. Usnesení: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 411405 s firmou Evosa spol. 
s.r.o. v návaznosti na veřejnou zakázku „Revitalizace povodí Jindřichovického potoka – I. 
etapa“, v ceně 88.158,41 Kč. 

 

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

8. Různé – 19.50 

a) Poskytnutí finančního daru. Obec se rozhodla poskytnout finančního daru z prostředků obce ve výši 
30.000 Kč paní Alici Werznerové, s ohledem na její těžkou poúrazovou situaci. Finanční dar se poskytuje bez 
účelu určení. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč paní Alici Werznerové. 

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

 
b) Nabídka vydavatelství PROXIMA Bohemia s.r.o., o možnosti zápisu obce v rozsáhlé publikaci "Česká 
republika - města a obce", kterou připravuje vydat. Pro připomenutí, předešlá kniha od této společnosti 
vyšla před dvěma roky, s názvem "Liberecký kraj - města a obce". Je nabídka zajímavější formou zde 
prezentovat obec. V případě zájmu, jsou možnosti zápisů následující: 1/3 strany A4 2.000 Kč; 1/2 strany A4 
4.000Kč; 1/2 strany A4 obrazová (zpracovaná z fotografií) 5.000 Kč; celá strana A4 obrazová (zpracovaná z 
fotografií) 10.000 Kč (ceny jsou bez dph.). Jinak budou mít všechny obce jen stručné základní údaje bez fotek 
- to je 1/6 strany A4. Publikace by měla vyjít jako dvoudílná, jedná se o kvalitní vazbu a stojí 1.200 Kč vč. 
dph. 
 
Po proběhlém diskuzním vyjádření zastupitelů bylo dohodnuto o zadání základního zápisu bez finanční 
spoluúčastí obce.  

Usnesení: ZO schvaluje prezentaci obce v publikaci Česká republika – města a obce a to pouze 
bezplatného základního zápisu.  

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

c) Informace o zřízení nových zastávek na místě prozatímní obsluhy u Mostu a Lunarie. Starosta podal 
informace o situaci ohledně výstavby nových autobusových zastávek v obci. 
 
d) Informace o rekonstrukci bytu v Resselově vile po paní Veberové, který je v havarijním stavu. Byla 
podána situace o stavebně technickém stavu obecního bytu po paní Veberové. Bylo rozhodnuto o kompletní 
rekonstrukci elektroinstalace a potřebných stavebních úpravách. 
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e) Informace o podání žádosti na ošetření 2 významných lip na statku. Obec podala žádost na Krajský 
úřad o poskytnutí dotace k odbornému ošetření 2 líp v areálu statku v Jindřichovicích pod Smrkem. 
 
f) Informace o opravě obecní studny v areálu UNITEXU.  Starosta informoval zastupitele o zřízení 
odběrného místa vodního zdroje v areálu Unitexu.  
g) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. . Z důvodu zateplení budovy 
školy, vzrostla její hodnota z původní částky 5.556.905,04 Kč na 15.631.191,33 Kč. Na základě tohoto 
navýšení, dojde k dodatku zřizovací listiny. 
 

Usnesení: ZO schvaluje dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. Týkající 
se navýšení hodnoty budovy školy z důvodu provedeného zateplení, na částku 15.631.191,33 Kč. 

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

h) Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolku EIC Jindřichovice pod Smrkem – Místostarosta 
obce předložil žádost spolku EIC Jindřichovice pod Smrkem o poskytnutí příspěvku na činnost spolku ve výši 
15.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 15.000 Kč spolku EIC Jindřichovice 
pod Smrkem. 

        hlasování: 8 – 0 – 1   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 

i) Schválení smlouvy č. 15240314 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, 
k realizaci akce „Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady – Obec Jindřichovice 
pod Smrkem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.  

Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 15240314 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, k realizaci akce „Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání 
s odpady – Obec Jindřichovice pod Smrkem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

                                 hlasování: 8 – 0 – 1   
                                                                                                                (usnesení bylo přijato) 

j) Informace starosty o jednání pracovních skupiny týkající se alejí na Frýdlantsku. 

k) Informace starosty o jednání s představiteli SŽDC, týkající se prodeje bývalého drážního tělesa. 

l) Informace místostarosty o vyhlášeném záměru Libereckého kraje, známého jako kotlíková dotace. 

m) Informace místostarosty o žádosti ekologické organizace Hnutí Duha o záměru nalézt strategické 
partnery, kteří pomohou prosadit podporu větrných a malých slunečních elektráren, vlastněných či 
spoluvlastněných obcemi nebo jejich obyvateli. Ze zkušeností s prosazováním Nové zelené úsporám nebo 
podpory pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE) je zřejmé, že takovým spojením se výrazně 
zvýší politická relevanci navržených opatření i šance je prosadit. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost organizace Hnutí Duha o podporu týkající se větrných 
a malých slunečných elektráren.  

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

 
 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a ve 21:05 ukončil ZO. 
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Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný    

 

Ověřil:  Ing. Luboš Salaba  _______________________________ 

   

  Michal Krause   _______________________________ 

   
 


