
 
 

USNESENÍ Č. 5/2015  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 17. 12. 2015 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto: 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1)  III. úpravu rozpočtu v roce 2015. Příjmy ve výši 68.009 Kč, výdaje 30.236 Kč, financování 
-37.773 Kč, k datu 17. 12. 2015. 

2)  rozpočtové provizorium pro rok 2016 dle příjmů a výdajů v roce 2015.  

3)  paní Evě Mazurkové poskytnutí příspěvku ve výši 12.960 z OFŽP na realizaci akce: 
zateplení a snížení stropů obytných místností v rodinném domě č.p. 96 v obci 
Jindřichovice pod Smrkem.  

4)  paní Evě Halamové poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 z OFŽP na realizaci akce: 
přeměna vytápění  v rodinném domě č.p. 290 v obci Jindřichovice pod Smrkem. 
Příspěvek je podmíněn podáním přepracované žádosti.  

5) paní Heleně Kopalové poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 z OFŽP na realizaci akce: 
zateplení přístavby koupelny a wc v rodinném domě č.p. 318 v obci Jindřichovice pod 
Smrkem.  

6)  panu Jakubu Burešovi poskytnutí příspěvku ve výši 14.402 Kč z OFŽP na realizaci akce: 
provedení vrtu pro studnu a vrtanou studnu – u novostavby rodinného domu na p.p.č. 
679/1. 

7) panu Ing. Martinu Rosenbaumovi pronájem pozemku p.p.č. 1464 o výměře 4.690 m2 
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Doba pronájmu činí 5 let od data uzavření smlouvy. 
Výše ročního nájemného činí 2.000 Kč/ha – 938 Kč.  

8) prodej p.p.č. 1344 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. za cenu 210.857 Kč, žadatelům Daně 
Lindentalové a Mikuláši Tremlovi. 

9) Poskytnutí příspěvku na činnost, z rozpočtu obce Jindřichovice p.Sm., těmto subjektům: 

EIC, z.s.   15.000 Kč 
Pěvecký sbor Pohoda   15.000 Kč 
FK Sokol   90.000 Kč 
SDH    40.000 Kč 
Klub žen   15.000 Kč 

10) poskytnutí příspěvku ve výši 2.781 Kč pro Nemocnici Frýdlant, s.r.o., sloužící,  k zajištění 
nepřetržitého provozu akutní interní ambulance – úhrada nákladů spojených s prací 
lékaře ve výši 500 Kč/hod. 

11) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o Obecním fondu životního prostředí a prováděcí 
směrnici č. 1/2015 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 a to s účinností od 4. 1. 2016. 

 



12) kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1562/4 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem za cenu 
15.000 Kč a to z majetku státního podniku Lesy České republiky do vlastnictví Obce 
Jindřichovice pod Smrkem. Současně pověřuje místostarostu obce podpisem kupní 
smlouvy. 

13) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Libereckým krajem a 
Obcí Jindřichovice pod Smrkem č.j. OLP/3792/2015, týkající se výstavby autobusových 
zastávek „Skanzen“ a „U mostku“ v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Současně pověřuje 
místostarostu obce podpisem kupní smlouvy.    

14) měsíční odměny neuvolněných zastupitelů obce (člen ZO, člen výboru ZO, předseda 
výboru ZO) v maximální částce, dle přílohy č.1), nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném 
znění a to od 1. 1. 2016.   

15) funkci místostarosty obce jako uvolněnou a to s účinností od 1. 1. 2016. 

 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

1) informaci o nástupu Ing. Petra Pávka do funkce ředitele DD Jindřichovice p.Sm. od 1. 1. 
2016. 

 
III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ: 

1) žádost manželů Evy a Františka Veletových, o odprodej části pozemku p.č. 93 v k.ú. 
Dětřichovec z důvodu nutnosti vyvolat místní šetření za účelem zjištění skutečného 
stavu věcí na místě samotném.  

 
IV. 

ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ: 

1) s podáním žádosti na výstavbu nového dětského hřiště na školním pozemku a současně 
pověřuje místostarostu obce, činit potřebné kroky k zajištění realizace akce. 

 
V. 

ZASTUPITELSTVO OBCE NESOUHLASÍ: 

1) s poskytnutí příspěvku na činnost, z rozpočtu obce Jindřichovice p.Sm., pro MS Kukačka. 

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 17. 12. 2016  
 
 
 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 
 
 


