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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

29. 09. 2016 

 

Přítomní: Pavel Novotný, Lubomír LEŽOVIČ, Jiří ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Ing. Martin Rosenbaum  

Omluven: Michal Krause, Pavel PEUKER, Petr FORMAN, Ing. Luboš SALABA 

Přítomno: 13 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

Program jednání 
 

1) Úvod zahájení 
2) II. úprava rozpočtu 2016 
3) Strategický rozvojový plán obce 
4) OFŽP 
5) Různé  

 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Zezulka, Martin Rosenbaum.   

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. Na jednání přivítal Františka Bareše 
z firmy zabývající se výrobou z pryžové drtě. Na základě toho, byl jeho příspěvek uveden na prvním místě. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

5). Různé - 18:06 

Starosta obce v úvodu příspěvku představil přítomným pana Františka Bareše z Nového Města pod Smrkem. 
Pan Bareš má zájem o dlouhodobý pronájem haly v Unitexu pro přesun výroby. Nabízí roční nájem ve výši 
250.000 Kč bez DPH. Pan Bareš představil svou firmu. Již 6 let se zabývá v areálu bývalé Textilany v Novém 
Městě pod Smrkem výrobou produktů z pryžové drtě. Jedná se o výrobu z granulátů, v žádném případě se 
nejedná o likvidaci pneumatik. V Textilaně je v pronájmu, který je nestálý a proto se rozhodl přesunout svou 
výrobu jinam. Hala v Unitexu je pro něj z hlediska logistiky na výborném místě. Výrobní linku obsluhují dva 
proškolení pracovníci. Pan Bareš postupně odpovídal na jednotlivé dotazy zastupitelů i veřejnosti. Pozval 
každého z přítomných na prohlídku prostor v Textilaně, aby každý mohl vidět, co provoz obnáší. Do konce 
roku pak po dohodě se zastupitelstvem bude rozhodnuto o pronájmu haly, aby mohl pan Bareš případně 
spustit výrobu v obci v květnu 2017.      
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2). II. úprava rozpočtu 2016 – 18:40 

V příloze je přiložena II. úprava rozpočtu v roce 2016. Příjmy ve výši 92.100 Kč, Výdaje 938.000 Kč, 
Financování +(8115) 845.000 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje II. úpravu rozpočtu v roce 2016. Příjmy ve výši 92.100 Kč, Výdaje ve výši 
938.000 Kč, financování +(8115) 845.000 Kč. Vše k 30. 09. 2016. 

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

V souvislosti s úpravou rozpočtu se jedná o prominutí dluhu společnosti JISAM s.r.o. Jedná se o částku 
68.274 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje úplné prominutí dluhu společnosti JISAM s.r.o., vůči obci Jindřichovice p.Sm. 
v částce 68.274 Kč.   

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

3). Strategický rozvojový plán obce – 18:50   

 

Materiál byl zpracován společností SENSEI consult s.r.o., Praha. Tento velmi obsáhlý dokument řeší potřeby 
a rozvoj obce. Dokument slouží pro veškeré dotační řízení.    

Usnesení: ZO schvaluje přijetí zpracovaného rozvojového plánu obce Jindřichovice pod Smrkem. 

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

 

4). OFŽP – 19:00. 

 

Podaná žádost o příspěvek z OFŽP, žadatel Petr Sivák, Jindřichovice pod Smrkem 90. Žádost se týká 
„provedení zateplení a výměny oken v rodinném domě č.p. 90“. Celková investovaná částka činí 81.719,60 
Kč. Výše příspěvku činí 15.000 Kč.  

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku z OFŽP ve výši 15.000 Kč žadateli Petr Sivák, na 
realizaci akce „provedení zateplení a výměny oken v rodinném domě č.p. 90“. 

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

 

5. Různé – 19:10 

 

V bodu různé došlo k projednání následujících témat: 

 

- Žádost FVS, a.s. o projednání plánu obnovy vodovodů a kanalizací, spolu s možným zapojením obce 
Jindřichovice pod Smrkem do financování.  

1) Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s „Plánem financování obnovy vodovodů a 

kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pro období 2016 – 2026“ včetně souvisejícího 
zvyšování ceny vody pitné a vody odkanalizované, který byl zpracován společností 



  

 
Strana 3 (celkem 3) 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. v březnu 2015, a ukládá svým zástupcům na valné 
hromadě společnosti a v dozorčí radě společnosti podporovat jeho realizaci a naplnění. 

 
hlasování: 5 – 0 – 0                                                                                       

 (usnesení bylo přijato) 

 
 

2) Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s možnou spoluúčastí obce Jindřichovice 
pod Smrkem na financování obnovy vodovodů a kanalizací na území frýdlantského výběžku.  

 

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

 

 

   

        

      

      

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:20 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný    

 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________ 

   

  Ing. Martin Rosenbaum _______________________________ 

   
 


