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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

15. 12. 2016 

 

Přítomní: Pavel Novotný, Lubomír LEŽOVIČ, Jiří ZEZULKA, Ing. Martin Rosenbaum, Pavel PEUKER, 
Petr FORMAN, Ing. Luboš SALABA. 

Omluven:  Michal Krause, Martin VONDRÁČEK 

Přítomno:  6 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

Program jednání 
 

1.) Úvod zahájení 
2.) Rozpočtové opatření  
3.) OFŽP 
4.) Majetkoprávní operace 
5.) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 

2017 
6.) Pronájem haly v bývalém areálu  Unitex  
7.) Směrnice OFŽP 
8.) Personální situace 
9.) Různé 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Lubomír Ležovič, Petr Forman.   

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

       hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                        (usnesení bylo přijato) 
         

2). III. úprava rozpočtu 2016 – 18:02 

1) Předložena III. úprava rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 20.333,90 Kč, výdaje 20.333,90Kč, vše 
k datu 15. 12. 2016. 

Usnesení: ZO schvaluje III. úpravu rozpočtu v roce 2016. Příjmy ve výši 20.333,90 Kč, Výdaje ve výši 
20.333,90 Kč, vše k 15. 12. 2016. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 
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2) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017, dle příjmů a výdajů v roce 2016.  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2017 dle příjmů a výdajů v roce 2016. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

3). OFŽP – 18:13   

 

Jedná se o schválení příspěvků z Obecního fondu životního prostředí na akce „studny“.   

1) Pan Pavel Zahradník požádal o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: zhotovení vrtané studny u 
domu č.p. 5 v Jindřichovicích p.Sm. Cena provedení vrtu firmou NOIGER činila 54.999 Kč. Celková výše 
příspěvku činí 25.000 Kč.  

 Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč panu Pavlu Zahradníkovi na 
realizaci vrtané studny u rodinného domu č.p. 5 v obci Jindřichovice pod Smrkem. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

2) Pan Karel Tvrdý požádal o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: zhotovení vrtané studny u domu 
č.p. 71 v Dětřichovci. Cena provedení vrtu firmou NOIGER činila 74.999 Kč. Celková výše příspěvku činí 
25.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč panu Karlu Tvrdému na realizaci 
vrtané studny u rodinného domu č.p. 71 v Dětřichovci. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

3) Pan Anton Trávník požádal o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: zhotovení vrtané studny u domu 
č.p. 347 v Jindřichovicích p.Sm. Cena provedení vrtu firmou NOIGER činila 41.999 Kč. Celková výše 
příspěvku činí 25.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč panu Antonu Trávníkovi na 
realizaci vrtané studny u rodinného domu č.p. 347 v obci Jindřichovice pod Smrkem. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

4) Paní Pavla Rejnartová požádal o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: zhotovení vrtané studny u 
domu č.p. 317 v Jindřichovicích p.Sm. Cena provedení vrtu firmou NOIGER činila 54.999 Kč. Celková výše 
příspěvku činí 25.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč paní Pavle Rejnartové na realizaci 
vrtané studny u rodinného domu č. p. 317 v obci Jindřichovice pod Smrkem. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

5) Manželé Maříkovi požádali o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: zhotovení vrtané studny u domu 
č.p. 31 v Dětřichovci. Cena provedení vrtu firmou NOIGER činila 55.867 Kč. Celková výše příspěvku činí 
25.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč Lucii a Karlu Maříkovým, na 
realizaci vrtané studny u rodinného domu č.p. 31 v Dětřichovci. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
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                       (usnesení bylo přijato) 

 

6) Pan Martin Rosenbaum požádal o finanční podporu z OFŽP na realizaci akce: zhotovení vrtané studny u 
domu č.p. 27 v Dětřichovci. Cena provedení vrtu firmou NOIGER činila 51.000 Kč. Celková výše příspěvku 
činí 25.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč Martinu Rosenbaumovi, na 
realizaci vrtané studny u rodinného domu č.p. 27 v Dětřichovci. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

7) Pan David Hofírek požádal o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: zhotovení vrtané studny u domu 
č.p. 88 v Jindřichovicích pod Smrkem. Cena provedení vrtu firmou NOIGER činila 55.000 Kč. Celková výše 
příspěvku činí 25.000 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč panu Davidu Hofírkovi na realizaci 
vrtané studny u rodinného domu č.p. 88 v obci Jindřichovice pod Smrkem. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

 

Dále pak byla předložena žádost sl. Sabiny Fortelkové, bytem Jindřichovice pod Smrkem 309 o příspěvek na 
výměnu topného zdroje v druhé bytové jednotce u svých rodičů v č.p. 309. Celková investovaná částka činí 
58.875 Kč. Výše příspěvku činí 11.775 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 11.775 Kč sl. Sabině Fortelkové na výměnu 
topného zdroje v č.p. 309. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

 

V současné době jsou práce na vrtaných studních ze strany zhotovitele, firmy Noiger – Václav Mlčoch 
přerušeny a budou pokračovat v jarním období.   

4). Majetkoprávní operace – 18:23. 

1) Pan Peter Kolesár, bytem Praha 9 požádal o odkoupení pozemku p.č. 388 v k.ú. Dětřichovec. Pan  Kolesár  
je novým majitelem rodinného domu č.p. 20 v Dětřichovci. 

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 388 v k.ú. Dětřichovec. 

hlasování: 7 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

2) Pan Martin Izsóf st., bytem Jindřichovice pod Smrkem 258 požádal o prodej budovy na bývalém „malém 
hřišti“ včetně zázemí ke stavbě, Jedná se o parcelu p.č. 496/1 v k.ú. Jindřichovice. Objekt bych rád 
odkoupil pro trvalé bydlení.  

Martin Izsóf se zúčastnil zasedání zastupitelstva, kde přednesl svou představu. Má zájem objekt odkoupit 
a přeměnit jej v objekt pro trvalé  bydlení tedy včetně (čov), vodu napojit z obecní studny. Zastupitelé 
v proběhlé diskuzi poukázali na možné problémy s vyřizováním potřebných povolení, včetně skutečnosti, 
že není vyřešen přístup k objektu a zároveň jej upozornili, že není možné pozemek s objektem ihned 
prodat. Vše musí proběhnout zákonnou cestou, kdy bude nejprve zveřejněn záměr prodeje, do kterého se 
může přihlásit jakýkoliv subjekt. Nikdo tedy nemůže zaručit prodej pozemku a objektu přímo panu 
Izsófovi a tedy, že se skutečně stane majitelem objektu i budovy. Pan Izsóf argumentoval tím, že 
v současné době nemá kde bydlet a potřebuje svou situaci řešit.        Starosta proto navrhl, aby si spíše 
podal žádost o pronájem obecního bytu, neboť s ohledem na lhůty zákonné i běžné se jeví 
pravděpodobnější dřívější získání bytu, než stavebního povolení, nemluvě o konečné adaptaci 
předmětného zničeného objektu. Stavba s případným získáním  objektu a povolovacím řízením je na delší 
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časové období s nejistým výsledkem. Je nutné započíst souhlasy účastníků řízení s umístěním stavby a 
zúčastněných orgánů. Tedy nabytí pozemku nemusí vyřešit jeho problém s bydlením. Pan Izsóf s tímto 
postupem souhlasí a podá si nejprve žádost na byt..  

   Usnesení: ZO odkládá zveřejnění záměru prodeje budovy na bývalém „malém hřišti“ včetně 
zázemí ke stavbě. Jedná se o parcelu p.č. 496/1 v k.ú. Jindřichovice. 

hlasování: 7 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

C) Pan Dušan Plaček, Kanín 94, Opolany, požádal o odkoupení pozemku p.č. 106 v k.ú. Dětřichovec.  

 Společným rozhodnutím zastupitelstva obce bylo konstatováno, že není v zájmu obce uvedenou parcelu 
prodávat, nebude se tedy zveřejňovat ani záměr prodeje.   

 Usnesení: ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 106 v k.ú. Dětřichovec. 

 

 hlasování: 7 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 – 18:57 

Zastupitelům byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Jindřichovice pod 
Smrkem pro spolky v roce 2017. Po odsouhlasení budou zapracovány do rozpočtu obce a s organizacemi 
bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.  Jedná se o následující předložené žádosti: FK Sokol Jindřichovice 
p.Sm. (mládež a dospělí) 105.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Jindřichovice p.Sm. 40.000 Kč, Klub žen 
Jindřichovice p.Sm. 15.000 Kč.  

 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost spolků v roce 2017 následujícím 
způsobem: 105.000 Kč pro FK Sokol Jindřichovice p.Sm., 40.000 Kč pro SDH Jindřichovice p.Sm., 
15.000 Kč pro Klub žen  Jindřichovice p.Sm. 

 

 hlasování: 7 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

6. Pronájem haly Unitex – 19:00 

Firma Gumsel, s.r.o. Praha projevila zájem na pronájem haly „farmářky“ v bývalém Unitexu. Jednalo by se o 
její využití pro menší průmyslovou výrobu. Starosta se zastupitelem Ležovičem se byli na fungující provoz 
podívat a konstatovali, že se jedná o seriózní technologii, která nezatěžuje své okolí nepřiměřeným(v 
podstatě žádným) hlukem či jinými škodlivými vlivy na životní a okolní prostředí).Jedná se o první seriózní 
nabídku k pronájmu využití haly od porevolučních let. Na zářijovém jednání ZO byl přítomen za firmu 
Gumsel pan Bareš, kde vysvětloval zastupitelům i občanům technologii výroby a záměr s využitím haly. Nyní 
firma předložila návrh nájemní smlouvy na pronájem haly na dobu určitou do 31. 05. 2022. Před uzavřením 
smlouvy je nutné prozkoumat proveditelnost požadovaných podmínek, pro její naplnění. Většina z nich je 
v režii žadatele o pronájem, stejně jako investice do budovy. Obec musí především vyřešit vyklizení budovy 
v níž jsou uskladněny brikety na přeprodej občanům, jejich elektronické zabezpečení a předměty nájemníků 
z řad farmářů a jiných subjektů.   

 
Usnesení: ZO souhlasí s pronájmem haly na p.p.č. 84/6 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. v podniku Unitex 
firmě Gumsel, s.r.o. Praha, pro potřeby průmyslového využití. Rozsah podmínek smlouvy bude řešen 
před jejím uzavřením. 

hlasování: 6 – 0 – 1   
              (usnesení bylo přijato) 



  

 
Strana 5 (celkem 6) 

 

7. Směrnice OFŽP – 19:12 

   
Informace místostarosty ke směrnice OFŽP. Jedná se o nahrazení dosavadní obecně závazné vyhlášky č. 
2/2015 a směrnice č. 1/2015 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015, směrnicí č. 1/2016. Věcně je tato nová 
směrnice totožná s původní vyhláškou a směrnicí. Jedná se pouze o jinou legislativní  uroveň dokumentu, 
podle kterého se budou nadále příspěvky poskytovat a pro žadatele se postup nemění.. Směrnice  je 
navržena s účinností od 01. 01. 2017. 

 
Usnesení: ZO schvaluje směrnici číslo 1/2016 Obecní fond životního prostředí a to s účinností od 01. 
01. 2017. 

hlasování: 7 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

    

 

8. Personální situace – 19:20 

Vzhledem k ukončení pracovní neschopnosti starosty obce, dojde ke změně u pozice místostarosty obce, 
který, je dosud uvolněn do funkce. Dnem 01. 01. 2017 dojde k jeho přesunutí do neuvolněné funkce. Zároveň 
je potřebné stanovit výši měsíční odměny v souladu s Přílohou č. 1  nařízení vlády č. 37/2003 v aktuálním 
znění rovněž s účinností od 01. 01. 2017. Starosta obce poděkoval místostarostovi za odvedenou práci při 
řízení obce, během jeho pracovní neschopnosti. 

Usnesení: ZO schvaluje s účinností od 01. 01. 2017 funkci místostarosty obce jako neuvolněnou a 
zároveň schvaluje výši měsíční odměny v maximální částce, dle přílohy č. 1) k nařízení vlády č. 
37/2003 v aktuálním znění rovněž s účinností od 01. 01. 2017.   

   
 hlasování: 7 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

9. Různé – 19:20 

1) EIC Jindřichovice pod Smrkem, z.s. požádalo obec o poskytnutí finanční částky ve výši 15.000 Kč jako 
spoluúčast na úhradu vlastního podílu při získané dotaci z prostředků Libereckého kraje. Žádost o dotaci  
na kterou tímto způsobem obec přispěje  je v souladu se zájmy a cíly obce o fungování a podpory 
ekologických aktivit obce i samotného EIC.   

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 15.000 Kč pro EIC Jindřichovice pod 
Smrkem z.s., na úhradu vlastního podílu při získané dotaci z prostředků Libereckého kraje. 

hlasování: 6 – 0 – 1   
              (usnesení bylo přijato) 

2) DSO Mikroregion Frýdlantsko – rozpočtové opatření. Jedná se o členský příspěvek obce v rámci   
plánované činnosti a spolupráce svazku obcí mikroregionu Frýdlantsko.. Pro obec činí výše ročního 
příspěvku 41.066 Kč.     

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí členského příspěvku ve výši 41.066 Kč pro potřeby DSO 
Mikroregion Frýdlantsko.   

hlasování: 7 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

3) Úprava měsíčních odměn neuvolněných členů ZO. S účinností od 01. 01. 2017 dojde k úpravám měsíčních 
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odměn členů ZO dle novelizované tabulky k nařízení vlády č 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členů zastupitelstva obce.  

4) Informace místostarosty obce o výsledku výběrového řízení o dodávkách elektřiny pro obec na rok 2017
     

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:36 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

Starosta: Pavel Novotný    

Ověřil:  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

  Petr Forman   _______________________________ 


