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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

30. 06. 2016 

 

Přítomní: Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Jiří ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Pavel PEUKER.  

Omluven: Pavel Novotný, Ing. Martin Rosenbaum, Petr FORMAN, Michal Krause. 

Přítomno: 6 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

Program jednání 
 

1) Úvod zahájení 
2) I. úprava rozpočtu 2016 
3) Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsl. hospodaření   
4) Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm. 
5) Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p.o. 
6) Majetkoprávní operace 
7) Hospicová péče  
8) Smlouva o zřízení věcného břemene 
9) OFŽP 
10) Různé 
 
 

 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  Martin Vondráček, Pavel Peuker.   

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

Přítomné přivítal místostarosta obce a seznámil je s programem jednání. Trvá úkol z minulého 
zastupitelstva, vypracování formuláře k OFŽP.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2. I. úprava rozpočtu v roce 2016 - 18:10 

Zastupitelům byla předložena I. úprava rozpočtu v roce 2016. Příjmy ve výši 608.190 Kč, Financování 
(+8123) 7.000.000 Kč, Příjmy + Financování = 7.608.190 Kč. Výdaje = 7.608.190 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2016. Příjmy ve výši 7.608.190 Kč, Výdaje ve výši 
7.608.190 Kč.  

          hlasování: 5 – 0 – 0   
                                                                                                (usnesení bylo přijato) 
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3. Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora a schválení převodu výsledku hospodaření – 18:18 
 

Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem pro rok 2015, včetně zprávy 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.  
 
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2015 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 - BEZ VÝHRAD. 
ZO schvaluje VH (+2.794.710,71 Kč) za rok 2015 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období), to vše k 30. 06. 2016. 

    

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

4. Schválení roční závěrky obce Jindřichovice pod Smrkem – 18:23 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p.Sm. a to 
k datu 30. 06. 2016. 

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

5. Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. – 18:25 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice 
p.Sm. a to k datu 30. 06. 2016. 

 

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

6. Majetkoprávní operace – 18:27 

Schválení prodeje následujících pozemků do majetku s.p. Lesy ČR a to za kupní cenu 60.420 Kč. Záměr 
prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 28. 04. 2016 do 31. 05. 2016. Jedná se o následující pozemky: 

p.p.č. 35/6 (vodní plocha), prodávaná výměra 675 m2 

p.p.č. 57/2  (ostatní plocha), prodávaná výměra 45 m2 

p.p.č. 546/1 (zahrada), prodávaná výměra 186 m2 

p.p.č. 574 (ostatní plocha), prodávaná plocha 101 m2 

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje prodej pozemků p.č. 35/6 o prodávané výměře 
675 m2, p.p.č. 57/2 o prodávané výměře 45 m2, p.p.č. 546/1 o prodávané výměře 186 m2, p.p.č. 574 o 
prodávané výměře 101 m2 to vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, za kupní cenu 60.420 Kč do 
majetku s.p. Lesy ČR.  

 

          hlasování: 5 – 0 – 0                                                                                       
          (usnesení bylo přijato) 
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Schválení prodeje pozemku p.č. 1626 (ostatní plocha) o výměře 1.816 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 
do majetku s.p. Lesy ČR. Jedná se o spodní cestu k táborové základně. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední 
desce od 28. 04. 2016 do 31. 05. 2016. Pozemek je potřebné před samotným prodejem nechat ocenit.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje prodej pozemku p.č. 1626 o výměře 1.816 m2  
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem do majetku s.p. Lesy ČR.  

 

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

V souvislosti s tímto prodejem byl místostarosta pověřen, aby zjistil možnosti vedoucí k odprodeji parcel 
v majetku s.p. Lesy ČR do majetku Obce Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o cestu vedoucí okolo Zdeňka 
Svitiče a Říhů, směrem ke koloniálu Bečanová. Tato cesta se rozkládá na p.p.č. 631 a p.p.č. 505 v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem.  

 

7. Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. – 18:37  

Hospicová péče svaté Zdislavy se obrátila na Obec Jindřichovice pod Smrkem se žádostí o finanční příspěvek 
v podobě daru pro rok 2016. Jedná se stejně jako v loňském roce o částku 5 Kč na obyvatele.  

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku pro hospicovou péči sv. 
Zdislavy ve výši 5 Kč na obyvatele.  

 

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

8. Smlouva o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 411. – 18:40  

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v rámci provozování zařízení distribuční soustavy se na Obec Jindřichovice 
pod Smrkem obrátila ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se pozemku p.č. 411 
v k.ú. Dětřichovec.  

 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-
12-4004473/06 mezi Obcí Jindřichovice pod Smrkem a společností ČEZ Distribuce, a.s., vztahující se 
k pozemku p.č. 411 v k.ú. Dětřichovec.   

 

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

 

 9. OFŽP. – 18:40  

Pan Lukáš Fortelko, bytem Jindřichovice pod Smrkem 309, požádal o příspěvek z OFŽP na výměnu starých 
oken v rodinném domě č.p. 309. Celková výše investice činí 119.714,18 Kč.  

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP ve výši 15.000 Kč 
panu Lukáši Fortelkovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 309, v rámci realizace výměny starých 
oken v rodinném domě č.p. 309.   

 

hlasování: 5 – 0 – 0                                                                                       
 (usnesení bylo přijato) 
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10. Různé – 18:43  

 

V bodu různé došlo k projednání následujících témat: 

- Informace o návrhu jízdních řádů ČD na období 2016/2017 

- Rekonstrukce díry ve střeše Unitexu 

- Singltrek – napojení Jindřichovic 

- Oprava továrního komínu 

- Zadělání díry po teplovodu u statku 

- Pozemky Plaček 

- Rekonstrukce bytu v Resselově vile č.p. 83 

- Sečení trávy okolo budovy nádraží 

- Rybník – opět zarůstá travou 

 

   
        

      

      

                              Po skončení jednání poděkoval místostarosta občanům za účast a v 19:15 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Místotarosta: Ing. Luboš Salaba    

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________ 

   

  Pavel Peuker   _______________________________ 

   
 


