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USNESENÍ Č. 2/2017  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 27. 04. 2017 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto: 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ: 

1)  Se záměrem zrušit 2. stupeň ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. od školního roku 2017 / 2018. 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

1) Rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový, v rámci závazných ukazatelů. Rozpis 
schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je 
v kompetenci účetní.  Příjmy činí 21.859.228 Kč. Výdaje 20.208.389 Kč. Financování 
(položka 8124;  2.600.352 Kč, položka -8115; 949.513 Kč). Schodek bude krytý přebytkem 
hospodaření z minulých let.      

2) Rozpočtový výhled na období 2016 až 2023. 
 

3) Rozpočtové opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., zákon o obcích. 

4) Vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 poskytnuté p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod 
Smrkem a schvaluje převod kladného zůstatku hospodaření v částce 125.171,16 Kč takto: 
20% v částce 25.034 Kč, převedeno do fondu odměn, kde bude použito na v případě 
nedostatečného od krajského úřadu na částečnou úhradu platů pedagogů. 80% v částce 
100.137,16 Kč, převedeno do rezervního fondu oprav, kde bude použito na opravu podlahy 
ve třídě – aule.  

5) Prodej pozemku p.č. 762/4 o výměře 74 m2v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, paní JUDr. Evě 
Hlaváčkové, bytem Praha 10. 
 

6) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 80/1 v k.ú. Dětřichovec.  

7) Vydání opatření obecné povahy č. 1/2017, vymezení zastavěného území obce Jindřichovice 
pod Smrkem. 
 

8) Poskytnutí daru ve výši 3.500 Kč pro Hospicovou péči Sv. Zdislavy. Schváleno v rámci 
rozpočtu obce na rok 2017. 
 
 
 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ: 

 
1) Místostarostovi, zjistit do dalšího jednání ZO u podniku LČR v jakém stavu je věc, ohledně 

prodeje cesty od kravína okolo Říhů do majetku obce.    

 
 

 

Jindřichovice pod Smrkem 27. 04. 2017  
 
 
 



 
 

 
      Pavel Novotný            Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 


