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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

30. 06. 2015 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Jiří ZEZULKA Martin VONDRÁČEK, 
Pavel PEUKER.  

Omluven: Michal KRAUSE, Ing. Luboš SALABA, Petr FORMAN 

Přítomno: 8 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření   
3) Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm. 
4) Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p.o. 
5) I. úprava rozpočtu v roce 2015 
6) OFŽP 
7) Smlouva o poskytnutí finančních prostředků FK Sokol  
8) Darovací smlouva na převod kostela, hřbitova a příslušenství  
9) Dotace – svozové vozidlo - Schválení podmínek zadávací dokumentace k výběru dodavatele 
10) Odměny za výkon funkce člena zastupitelstev obcí – změna zákona 
11) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
12) Směna pozemků 
13) Různé 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pavel PEUKER a Martin ROSENBAUM.   

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. V úvodu představil paní Jitkou 
Doubnerovou z MASIFu, která představila zastupitelům strategii MASIFu na působnosti obce Jindřichovice 
pod Smrkem v období 2014 – 2020. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

Usnesení: ZO souhlasí s realizací vedení strategie MASIFu v období 2014 – 2020 a souhlasí zároveň 
s místní působností na území obce Jindřichovice pod Smrkem. 

          hlasování: 6 – 0 – 0   
                                                                                            (usnesení bylo přijato) 
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2. Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření – 18:08  

Zastupitelům byl předložen závěrečný účet za rok 2014 a zpráva auditora. 
 
Usnesení:  ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2014 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 - BEZ VÝHRAD. 
ZO schvaluje VH (+ 3.791.914,80 Kč) za rok 2014 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období), to vše k 30. 06. 2015. 

 

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

3. Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p. Sm. a to 
k datu 30. 06. 2014. 

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

4. Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p. o.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku p. o. ZŠ a MŠ Jindřichovice 
p.Sm. a to k datu 30. 06. 2015. 

 

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

5. I. úprava rozpočtu v roce 2015 

Usnesení: ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2015. Příjmy ve výši 2.239.623 Kč, výdaje 2.416.623 
Kč, financování 177.000 Kč. 

 

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

6. OFŽP – 18.30 

Veronika Nezbedová, Jindřichovice pod Smrkem 203, požádala o poskytnutí dotace z OFŽP. Jedná se o 
pořízení sporáku na dřevo (obdobný jako u P. Rejnartové). Celková investice činila 33.233 Kč. Výše 
příspěvku činí 6.647 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 6.647 Kč paní Veronice Nezbedové, 
bytem Jindřichovice pod Smrkem 203. 

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

7. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků FK Sokol – 18:32 

Smlouva o poskytnutí příspěvku FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem, k doplacení akce na rekonstrukci 
zádržného systému na fotbalovém hřišti. Celková investice činí 161.346 Kč (Eurogreen 121.300 Kč, Ibeko 
40.046 Kč). Dotace z rozpočtu Libereckého kraje 67.000 Kč, Vlastní podíl činí 120.000 Kč.  
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Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 120.000 Kč pro FK Sokol Jindřichovice pod 
Smrkem k úhradě vlastního podílu při realizaci akce rekonstrukce zádržného systému na 
fotbalovém hřišti. 

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

8. Darovací smlouva na převod kostela, hřbitova a příslušenství – 18:40 

Římskokatolická farnost Jindřichovice pod Smrkem, předložila obci Jindřichovice pod Smrkem darovací 
smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 1, včetně 
budovy kostela a dále pak pozemku p. č. 2 spodní část hřbitova, pozemku p. č. 3 včetně  budovy nářaďovny a 
pozemku p. č. 4 včetně budovy márnice vše v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem. Uskutečnění převodu je možné 
realizovat až na základě provedeného soupisu mobiliáře. 

 

Usnesení: ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1, včetně budovy kostela a dále pak 
pozemku p. č. 2 spodní část hřbitova, pozemku p. č. 3 včetně  budovy nářaďovny a pozemku p. č. 4 
včetně budovy márnice vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a dále se smlouvou o zřízení věcného 
břemene a zápůjčkou příslušného mobiliáře. 

        hlasování: 5 – 0 – 1   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 

9. Dotace svozové vozidlo – 18:53 

Schválení podmínek zadávací dokumentace k výběru dodavatele svozového vozidla. 

Zastupitelstvu obce byla předložena zadávací dokumentace pro podání nabídek pro výběr dodavatele 
v rámci akce: Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady - Obec Jindřichovice pod 
Smrkem, projekt číslo 32444579. Po obecné diskuzi byl přikročeno ke schválení následujícího usnesení. 

Usnesení: ZO schvaluje podmínky zadávací dokumentace k výběru dodavatele a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem v rámci akce: Pořízení technologie využitelné ke 
zkvalitnění nakládání s odpady - Obec Jindřichovice pod Smrkem, projekt číslo 32444579. Po obecné 
diskuzi byl přikročeno ke schválení následujícího usnesení. 

 

        hlasování: 5 – 0 – 1   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 

10. Odměny za výkon funkce člena zastupitelstev obcí – 19:00 

Jedná se o novelizované nařízení vlády (sbírka zákonů č. 52/2015 – částka 26 – strana 683), kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev (sbírka zákonů č. 459/2013 
– částka 177 – strana 7757), ve znění pozdějších předpisů. Novelizace se týká navýšení měsíční odměny u 
každého zastupitele na částku: člen ZO - 476 Kč; člen výboru ZO – 1.066 Kč; předseda výboru ZO – 1.387 Kč 
Účinnost této novelizace je platná od 1. 7. 2015.  

Usnesení: ZO schvaluje navýšení měsíčních odměn zastupitelů obce s účinností od 1. 7. 2015 
následovně, člen ZO 476 Kč, člen výboru ZO 1.066 Kč, předseda výboru ZO 1.387 Kč.   

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

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 19:02 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Jedná se o podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, kterým je telekomunikační optický 
kabel včetně příslušenství, položený pod pozemky p. č. 84/2, 60/1, 66 a 67. Jedná se o napojení kabelu 
z ústředny O2 umístěné v budově obecního úřadu k vysílači společnosti T-Mobile umístěného v Unitexu. 
Optický kabel bude veden pod komunikací.  

Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   

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

12. Směna pozemků – 19:06 

Starosta informoval zastupitele, se žádostí pana Dušana Plačka, který nabízí možnost směnit část svých 
pozemků (cca 1 ha), a to v k. ú. Dětřichovec, p. č. 357 a  352. Navrhuje směnit tyto pozemky  za obecní 
pozemky a preferuje pozemky p. č. 106 a 108. V případě, že obec nebude chtít takto směnit, navrhuje udělat 
komplexnější směnu, kde by nabídnul ještě pozemky p. č. 340 a 64 (větší výměra než 106 a 108), což jsou de 
facto  stavební parcely, a dále pozemky (taktéž stavební)  p. č. 268 a 269, čímž můžete případně vyřešit 
příjezd od silnice na pozemek p. č. 80/1. Pozemek se dnes prokazatelně používá pro příjezd k parcele č. 76. 
Od obce pak požaduje pozemek p. č. 106, 108 a celý les s tím, že je ochoten rozdíl znaleckých posudků 
finančně dorovnat a zaplatit obci. Pokud by měla obec zájem o nějaký pozemek v k. ú. Jindřichovice v menší 
výměře, je ochoten o tomto také jednat. Po dohodě zastupitelů bylo rozhodnuto, že celou věc projednají 
důkladněji přímo s panem Plačkem.  

13. Různé – 19:26 

Pan Zbyněk Vlk, předseda O.S. Lunaria požádal o příspěvek na činnost na volnočasové aktivity. Jedná se o 
táboření s dětmi v letošním roce a aktivity kroužků (Ledňáček a taneční). Dle položkového rozpočtu 
požaduje příspěvek ve výši 15.000 Kč. Položkový rozpočet byl probrán mezi zastupiteli, neboť se v něm 
nacházelo několik rozporuplných nákladů. Po proběhlém připomínkování bylo doporučeno příspěvek 
schválit. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 15.000 Kč pro O.S. Lunaria.    

        hlasování: 5 – 0 – 1   
                                                                                              (usnesení bylo přijato) 

 

Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:40 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný    

 

Ověřil:  Pavel Peuker   _______________________________ 

   

Martin Rosenbaum    _______________________________ 

   
 


