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USNESENÍ Č. 3/2016  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 30. 06. 2016 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 5 zastupitelů usneslo takto: 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1. I. úpravu rozpočtu v roce 2016. Příjmy ve výši 7.608.190 Kč, Výdaje ve výši 7.608.190 Kč.  
 

2. 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. 
 

3. roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30. 06. 2016. 

4. roční účetní závěrku p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30. 06. 2016. 

5. 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.  

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

7. poskytnutí příspěvku pro hospicovou péči sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na obyvatele.  

8. 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.   

9. 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.   

 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE 

 
1. místostarostu, 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.  

 
 

 

Jindřichovice pod Smrkem 28. 04. 2016  
 
 

 
 

 
 

      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 


