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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

04. 08. 2016 

 

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

Omluven: Michal Krause, Pavel PEUKER 

Přítomno: 12 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

Program jednání 
 

1) Úvod zahájení 
2) ZŠ a MŠ – II. stupeň 
3) OZV - Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích    
4) OZV - Zákaz kouření na vyjmenovaných místech území obce Jindřichovice pod Smrkem 
5) OZV – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
6) Zrušení OZV č. 02/2015 
7) Různé 

 
 
 

 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  Lubomír Ležovič – Luboš Salaba.   

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. Na jednání přivítal ředitelku ZŠ a MŠ paní 
Mgr. Dagmar Vondráčkovou. Trvá úkol z minulého zastupitelstva, vypracování formuláře k OFŽP.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2. ZŠ a MŠ – II. stupeň - 18:11 

Zastupitelům byl předložen podkladový materiál týkající se otevření II. stupně na místní škole. Po kapacitní 
stránce lze takovéto rozšíření bezpečně zvládnout. Jedná se však o nárůst finančních prostředků cca o 1/3 
současného příspěvku, který je momentálně 631.000 Kč. Na II. stupeň se počítá s částkou cca. 972.000 Kč. Po 
proběhlém diskuzním jednání bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o otevření II. školního stupně a 
schválení financování spojeného s tímto krokem.  

Usnesení: ZO souhlasí s otevřením II. stupně ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem od 1. září 2016 a 
zároveň schvaluje s tím spojené financování školy.   
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          hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                                (usnesení bylo přijato) 

3. OZV - Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích – 18:40 

Obec byla nucena ve spolupráci s Oddělením dozoru MVČR připravit vyhlášku, týkající se zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v obci. Jedná se o velký problém především před 
samoobsluhou ale i například na dětském hřišti u bývalé školky. Dodržování této vyhlášky bude důsledně 
kontrolováno jak ze strany obce, tak především ze strany Policie ČR. Ve vyhlášce je uveden zákaz konzumace 
alkoholických nápojů těchto vymezených plochách:  
 
a) na veřejných prostranstvích v okruhu 50 m od budovy samoobsluhy - č.p. 392, 
b) na veřejných prostranstvích v okruhu 50 m od označníku autobusové zastávky, 
c) na veřejných prostranstvích v okruhu 50 m od dětských hřišť, 
d) v parku u autobusové zastávky „Jindřichovice pod Smrkem, obecní úřad“, p.p.č. 60/1. 
 

Usnesení: ZO souhlasí s přijetím OZV se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích v obci. 

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

4. OZV – Zákaz kouření na vyjmenovaných místech v obci – 18:55 

Obdobným způsobem je řešena i problematika kouření na veřejných prostranstvích. Ve vyhlášce jsou 
uvedena následující místa na které se zákaz vztahuje:  

a) na veřejně přístupném dětském hřišti, které se nachází u staré školky, p.p.č. 57/2,  
b) u Základní a mateřské školy na, p.p.č. 66, 
c) na veřejně přístupném sportovišti, které se nachází za obecním úřadem, p.p.č. 546/3 
 

Usnesení: ZO souhlasí s přijetím OZV se zákazem kouření na vyjmenovaných místech v obci. 

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

 

5. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů – 19:00. 

V souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích, § 10b odst. 3 zákona, se vztahuje osvobozující úleva z 
povinnosti hradit místní poplatek za odpad i pro osoby, umístěné v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Tato skutečnost se 
tak musela projevit v novelizaci místní OZV o odpadech. Dosavadní systém byl nastaven tak, že klienti 
Domova důchodců platbu za odpad nehradili obci, neboť jim odpad byl hrazen v rámci poplatku za 
ubytování. Přestože tedy obec od klientů tento poplatek nevybírala, neměla toto ustanovení zakotveno 
v platné vyhlášce, musela přijmout tuto modernizaci vyhlášky.       

Usnesení: ZO souhlasí s přijetím OZV O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

          hlasování: 7 – 0 – 0                                                                                       
          (usnesení bylo přijato) 
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6. Zrušení OZV č. 02/2015 – 19:05 

 

Odbor kontroly MVČR doporučil zrušit OZV č. 2/2015, O obecním fondu životního prostředí, neboť dle jejich 
názoru a právního rozboru je plně dostačující prováděcí směrnice k vyhlášce.  Po proběhlé diskuzi bylo 
rozhodnuto, o odložení tohoto bodu do dalšího termínu zasedání ZO. 

Usnesení: ZO odkládá do termínu dalšího ZO jednání ohledně zrušení OZV č. 2/2015 O obecním 
fondu životního prostředí. 

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

 

 

7. Různé – 19:20  

 

V bodu různé došlo k projednání následujících témat: 

- Rekonstrukce cesty okolo topírny a k Drahoňovským, 

- Pozvánka na Jindřichovické dny 

 

   

        

      

      

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:30 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný    

 

Ověřil:  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

   

  Ing. Luboš Salaba  _______________________________ 

   
 


