
 
 

USNESENÍ Č. 2/2016  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 28. 04. 2016 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 9 zastupitelů usneslo takto: 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
1. Přijetí bankovního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 7.000.000 Kč. 

 
2. Smlouvu o úvěru číslo 0420731459 mezi obcí Jindřichovice pod smrkem a Českou 

spořitelnou a.s. 
 
3. Pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy číslo 0420731459 od České spořitelny 

a.s. 
 
4. Zakoupení bytových domů č.p. 1 na p.p.č. 116 a č.p. 3 na p.p.č. 114. Dále pak zakoupení 

čističky odpadních vod umístěné na p.p.č. 118/1 včetně dotčeného pozemku, vodárny 
umístěné na p.p.č. 118/4 včetně dotčeného pozemku a následujících pozemků p.č. 118/2; 
p.č. 118/5; p.č. 118/6; p.č. 117; p.č. 115/6 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, za 
nabídkovou cenu 5.200.000 Kč a to od Zlesák Luděk, Liberec a SJM Zlesák Luděk a Zlesáková 
Jitka, Liberec. 

 
5. Zakoupení bytového domu č.p. 253 na p.p.č. 50. Dále pak p.p.č. 50, p.p.č. 51/1, p.p.č. 51/2; 

p.p.č. 52/1 a p.p.č. 52/2 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem za cenu 800.000 Kč od Jolanta 
Vigová, Jablonec nad Nisou. 

6. Rozpočet obce na rok 2016 jako přebytkový, v rámci závazných ukazatelů. Příjmy činí 
20.429.507 Kč. Výdaje 18.118.238 Kč. Financování (položka 8124;  2.017.008 Kč), položka 
8115 -294.261 Kč).    

7. Vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro rok 2015 poskytnuté p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod 
Smrkem a schvaluje převod kladného zůstatku hospodaření v částce 73.008,68 Kč takto: 
50% v částce 36.504,34 Kč, převedeno do fondu odměn, kde bude použito na částečnou 
úhradu platu asistenta pedagoga v MŠ. 50% v částce 36.504,34 Kč, převedeno do rezervního 
fondu oprav, kde bude použito částečnou úhradu nutné opravy odpadního systému školy a 
na případné další náklady spojené s opravou. 
 

8. Zveřejnění záměru prodeje p.č. 1626 o výměře 1.816 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

9. Úplatný převod p.p.č. 543 o výměře 355 m2 a p.p.č. 545/2 o výměře 472 m2, obě v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem a to z majetku Státního pozemkového úřadu ČR na Obec 
Jindřichovice pod Smrkem. 
 

10. Předloženou smlouvou s vlastníky dotčených pozemků stavbou ČOV realizované paní 
Kristýnou Demlovou.  

11. Realizaci novostavby rodinného domu na p.p.č. 1276 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, 
žadatel Martin Vondráček. 
 

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k p.p.č. 1563 o výměře 7.565 m2 
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 



13. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 35/6 o výměře 675 m2, p.p.č. 57/2 o výměře 598 m2, p.p.č. 
546/1 o výměře 3.560 m2 a p.p.č. 574 o výměře 565 m2, vše v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. 
 

14. Podání žádosti o dotaci na dovybavení JSDH Jindřichovice pod Smrkem na nákup DA 8+1 z 
programu Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2017 – (národní program) k projektu 
Pořízení DA pro JPO III obec Jindřichovice pod Smrkem. 

 
15. Úpravu smluvních vztahů s firmou RESEC s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 

k mandátní smlouvě ze dne 03. 07. 2003 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu EIC ze dne 
01. 07. 2004. 

 
16. Změnu provozovatele EIC a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor a Příkazní smlouvy se spolkem EIC Jindřichovice pod Smrkem. 
 

17. Poskytnutí dotace na činnost ve výši 12.932 Kč pro mládežnický oddíl FK Sokol Jindřichovice 
pod Smrkem. 

 
18. Poskytnutí dotace na činnost ve výši 15.000 Kč pro O.S. Mantulie.   

 
19. poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč panu Pavlu Formanovi, na realizaci akce 

„Prohloubení původní studny s cílem trvalého samozásobování vodou“. 

20. poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč panu Petru Formanovi, na realizaci akce 
„Prohloubení původní studny s cílem trvalého samozásobování vodou“. 

 
II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ: 
 

1. Žádost paní Aleny Rásó o pacht pozemku p.č. 744 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a to do 
vyřešení vzájemných majetkoprávních vztahů. 

 
III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE: 
 

1. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z OFŽP schváleného USN č. 1/2016 dne 25. 02. 2016:  

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

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

 

 
 

 
Jindřichovice pod Smrkem 28. 04. 2016  

 
 
 
 
 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 


