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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

27. 04. 2017 

 

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

Omluven:  Pavel Novotný, Michal Krause 

Přítomno:  6 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

Program jednání 
 

1) Úvod zahájení 
2) Rozpočet obce na rok 2017 
3) Rozpočtové opatření 
4) Rozpočet školy na rok 2017 
5) 2. Stupeň ZŠ a MŠ Jindřichovice p. Sm. 
6) Majetkoprávní operace 
7) Schválení zastavěného území obce 
8) Různé 
9) Závěr 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Lubomír Ležovič, Martin Rosenbaum.   

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

Přítomné přivítal za nemocného starostu obce místostarosta a seznámil je s programem jednání. V úvodu 
zasedání zastupitelstva obce, navrhl zařadit projednávaný příspěvek týkající se 2. Stupně ZŠ a MŠ 
Jindřichovice p.Sm. na úvod jednání.  

 Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2). 2. stupeň ZŠ a MŠ Jindřichovice p. Sm. – 18:05 

Na předchozím jednání ZO byl představen problém týkající se otevření 2. stupně ZŠ a MŠ. Obsáhlému 
vysvětlení této problematiky se věnoval starosta obce ve vydání Jindřichovických listů a také na koordinační 
schůzce dne 21. 04. 2017, za účasti pedagogického sboru a většiny zastupitelů.  

Usnesení: ZO souhlasí se záměrem zrušit 2. stupeň ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. od školního roku 2017 
/ 2018. 

            hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                            (usnesení bylo přijato) 
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3). Rozpočet obce na rok 2017 – 18:10  

a) Zastupitelům byl předložen rozpočet obce na rok 2017. Jedná se o rozpočet schodkový, schváleno  
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.   

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 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.      

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

b) Schválení předloženého rozpočtového výhledu na období 2016 – 2023. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 až 2023.  

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

4). Rozpočtové opatření  

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových 
opatření v rozsahu uvedeném v příloze. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. 

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

5). Rozpočet ZŠ a MŠ Jindřichovice p. Sm. 

V roce 2016 obdržela škola dotaci od obce v částce 755.000,- Kč. Na základě uzávěrky roku 2016 vznikl 
kladný hospodářský výsledek ve výši 125 171,16 Kč. Na základě výše uvedeného kladného hospodářského 
výsledku žádá škola o rozdělení uvedené částky následujícím způsobem: 

 
a) 20% do fondu odměn v částce 25.034,- Kč. Tato částka bude použita v případě nedostatečného 

rozpočtu od krajského úřadu na částečnou úhradu platů pedagogů. 
 

b)  80% do rezervního fondu oprav v částce 100.137,16 Kč. Částka bude využita opravu podlahy ve 
třídě-aula. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 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.  

           hlasování: 7 – 0 – 0                                                               
                             (usnesení bylo přijato) 
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6). Majetkoprávní operace – 18:30 

a) Schválení prodeje části pozemku p.č. 762/4 o výměře 74 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem paní JUDr. 
Evě Hlaváčkové, bytem Praha 10. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 762/4 o výměře 74 m2v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem, paní JUDr. Evě Hlaváčkové, bytem Praha 10. 

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

 

b) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 80/1 v k.ú. Dětřichovec. Žadatelka je Agnes Vrbická 
Mikschová. Má zájem o odkoupení části pozemku, který tvoří přístup k jejímu domu v Dětřichovci, který 
koupila po zemřelém, panu Mlejnkovi. Jedná se o roubenku v zatáčce po pravé straně, při příjezdu do 
Dětřichovce.   

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 80/1 v k.ú. 
Dětřichovec.  

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

7. Schválení zastavěného území obce – 18:40 

Zastupitelům bylo předloženo ke schválení opatření obecné povahy, k vymezení zastavěného území obce 
Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o finální krok, kterým bude rozhodnuto o vydání zastavěného území 
obce.   

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vydání opatření obecné povahy č. 1/2017, vymezení 
zastavěného území obce Jindřichovice pod Smrkem. 

 

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

 

7. Různé – 18:45 

Zastupitel obce P. Peuker vznesl dotaz na místostarostu obce, v jakém stavu je prodej cesty od kravína 
okolo Říhů z majetku podniku LČR na obec. Místostarosta již v této věci v loňském roce jednal a znovu se 
tedy spojí s lesy za účelem zjištění skutečného stavu věcí.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi úkol, zjistit do dalšího jednání ZO u podniku 
LČR v jakém stavu je věc, ohledně prodeje cesty od kravína okolo Říhů do majetku obce.    

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

 

                              Po skončení jednání poděkoval místostarosta občanům za účast a v 18:50 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

Místostarosta: Luboš Salaba   _______________________________ 

Ověřil:  Lubomír Ležovič  _______________________________ 

  Martin Rosenbaum  _______________________________   

   


