
 
 

USNESENÍ Č. 1/2016  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 25. 02. 2016 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

1) uzavření dodatku č.1), ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí Jindřichovice 
pod Smrkem a společností Teplárna Jindřichovice, s.r.o., týkající se délky trvání nájemní 
smlouvy. 
 

2) prodej pozemku p.č. 679/4 o výměře 1m2 a p.p.č. 679/3 o výměře 93 m2 vše v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem. Žadatel Jakub Bureš.  
 

3) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 106 o výměře 2.443 m2 v k.ú. Dětřichovec.  
 

4) postup obecního úřadu při řešení pohledávek obyvatel vůči Obci Jindřichovice pod 
Smrkem dle zákonné legislativy, tj. platební výměr s navýšením trojnásobné částky a 
důsledného řešení vymáhání. 
 

5) úpravu výše nájemného v obecních bytech, sjednocení sazby za m2 dle rozlišení bytové 
kategorie. 
 

6) úpravu nájemní smlouvy na pronájem části komína v podniku bývalého Unitexu se 
společností T – Mobile Czech republic. 
 

7) připojení se obce Jindřichovice pod Smrkem k akci Hodina země 2016 a to v termínu 19. 
3. 2016, kdy dojde v době od 20:30 hodin do 21:30 hodin k vypnutí veřejného osvětlení 
v obci.  
 

8) připojení se obce Jindřichovice pod Smrkem k akci Vlajka pro Tibet, dne 10. 3. 2016. 
 

9) poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 15.000 Kč panu Vladimíru Filipimu, na realizaci 
akce „Kachlová kamna včetně výměníku + čistička odpadních vod“. 
 

10) poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 20.000 Kč panu Petru Formanovi, na realizaci akce 
„Prohloubení původní studny s cílem trvalého samozásobování vodou“. 
 

11) poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 20.000 Kč panu Pavlu Formanovi, na realizaci akce 
„Prohloubení původní studny s cílem trvalého samozásobování vodou“. 
 

12) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč paní Libuši Stikarovské, na pořízení invalidního 
vozíku.   
 

13) poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z prostředků obce pro OS Lunaria, z.s. na 
volnočasové, vzdělávací, kulturní a ekovýchovné aktivity pro děti a mládež v roce 2016.   

 



II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE: 

 
1) poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace „Zahrady kolem továren“.  

 
2) poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.   

 
III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

1) záměr sociálního projektu žadatelky Šárky Zimové Dostálové, plánovaný na jejím pozemku 
p.č. 1348 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

 
IV. 

ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE: 
 

1) místostarostu obce k jednání s panem Dušanem Plačkem ve věci výměny části jeho   
pozemku p.č. 1287 v kú. Jindřichovice pod Smrkem.   

 
Jindřichovice pod Smrkem 25. 02. 2016  

 
 
 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 
 
 
 


