
 
 

USNESENÍ Č. 4/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 30. 09. 2015 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 9 zastupitelů usneslo takto: 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
1. uzavření smlouvy o dodávkách tepla včetně cenové přílohy a to mezi společností 

Teplárna Jindřichovice, s.r.o. a obcí Jindřichovice pod Smrkem. 
 

2. 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. 

 
3. 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.  

 
4. prodej pozemků p.č. 679/1 a 679/2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem panu Jakubu 

Burešovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 57. 

5. 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 

6. poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč paní Alici Werznerové. 

7. prezentaci obce v publikaci Česká republika – města a obce, a to formou základního 
bezplatného zápisu. 

8. 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. 

9. poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 15.000 Kč pro spolek EIC Jindřichovice pod 
Smrkem.   

10. 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. 

11. žádost organizace Hnutí Duha o podporu týkající se větrných a malých slunečných 
elektráren.  

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

1. doručenu námitku týkající se směny pozemků mezi Obcí Jindřichovice pod Smrkem a 
panem Dušanem Plačkem. 



 
Jindřichovice pod Smrkem 30. 09. 2015  

 
 
 
 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 


