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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

29. 06. 2017 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Lubomír LEŽOVIČ, Jiří ZEZULKA, Ing. Martin ROSENBAUM, Michal KRAUSE, 
Pavel PEUKER, Martin VONDRÁČEK. 

Omluven:  Petr FORMAN, Ing. Luboš SALABA 

Přítomno:  4 hosté  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

Program jednání 
 

1) Úvod zahájení 
2) I. úprava rozpočtu 2017 
3) Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu 

výsledku hospodaření   
4) Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm. 
5) Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p.o. 
6) Majetkoprávní operace 
7) Nařízení obce č. 1/2017 – Zákaz podomního a pochůzkového 

prodeje v obci 
8) Schválení stanov DSO Frýdlantsko 
9) OFŽP 
10) Různé 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michal KRAUSE, Pavel PEUKER.   

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

Přítomné přivítal starostu obce a seznámil je s programem jednání. V úvodu zasedání zastupitelstva obce, navrhl 
zařadit jako projednávaný příspěvek týkající se paní Cecilie Semenačíkové do bodu různé.  

 Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

       hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                        (usnesení bylo přijato) 
       

2). I. úprava rozpočtu 2017. – 18:03 

Zastupitelům byla přiložena I. úprava rozpočtu v roce 2017. Příjmy ve výši 307.989 Kč, Výdaje ve výši 1.467.351,12 
Kč. Financování (+8115 – zapojení přebytku hospodaření z minulých let) je 1.159.362,12 Kč. 
 
Usnesení: ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2017. Příjmy ve výši 307.989 Kč, výdaje ve výši 1.467.351,12 
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Kč. Financování 1.159.362,12 Kč.  

            hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                            (usnesení bylo přijato) 

3). Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření – 18:15  

Schválení závěrečného účtu obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2016, včetně zprávy auditora a schválení 
převodu výsledku hospodaření.  

 
Usnesení: ZO schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - BEZ VÝHRAD. ZO schvaluje VH ( 1.940.023,58Kč) za rok 2016 a 
převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období), to vše k 30. 06. 2017. 

          hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                            (usnesení bylo přijato) 

4). Schválení roční závěrky obce Jindřichovice pod Smrkem.  

Schválení roční závěrky obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2016.  
 
Usnesení: ZO schvaluje roční účetní závěrku obce Jindřichovice pod Smrkem a to k datu 30. 06. 2017. 

    
 hlasování: 7 – 0 – 0                                                                                   

 (usnesení bylo přijato) 

5). Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. 

Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem za rok 2016.  
 
Usnesení: ZO schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. a to k datu 30. 06. 2017. 

           hlasování: 7 – 0 – 0                                                               

                             (usnesení bylo přijato) 
 

6). Majetkoprávní operace – 18:20 

A) Schválení prodeje pozemku p.č. 80/6 o výměře 87 m2 v k.ú. Dětřichovec. Žadatelka je Agnes Vrbická 
Mikschová. Prodejní cena je 2.105 Kč. Záměr prodeje zveřejněn v době od 27. 04. 2017 do 27. 05. 2017.  

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 80/6 v k.ú. Dětřichovec o výměře 87 m2, žadatelce Agnes  
Vrbické Mikschové.  

           hlasování: 7 – 0 – 0                                                               

                             (usnesení bylo přijato) 
 
B) Pan Jiří Táborský, požádal o odprodej pozemku v Dětřichovci (za novostavbou rodinného domu pod Henzlem) 

p.č. 381 o výměře 3.627 m2. Pozemek má od 1. 7. 2012 v pronájmu za částku 1.000 Kč/rok. V případě 
prodeje, činí částka 14.044 Kč. K tomuto bodu byla otevřena diskuze, kde bylo rozhodnuto, že obec nemá 
potřebu dotčený pozemek prodávat a proto nebude zveřejněn záměr jeho prodeje. Jedná se o rozlehlý 
pozemek v Dětřichovci, kterých je v této lokalitě málo a je možné jej v budoucnu poskytnout k případné 
výstavbě RD. 

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 381 v k.ú. Dětřichovec o výměře 3.627 m2 

           hlasování: 7 – 0 – 0                                                               

                             (usnesení nebylo přijato) 
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7. Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci – 18:30 

K projednání bylo předloženo nařízení Obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2017, kterým se zakazuje 
podomní a pochůzkový prodej na území obce Jindřichovice pod Smrkem. Toto nařízení bylo připraveno 
ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Odborem dozoru a Krajským živnostenským 
odborem. Jedná se o nařízení, díky němuž je veškerý podomní a pochůzkový prodej (např. nabízení 
telekomunikačních služeb, dodavatelů el. energie …) v celém katastru obce Jindřichovice pod Smrkem 
včetně místní části Dětřichovec zapovězen.  

 
Usnesení: ZO schvaluje nařízení obce č. 1/2017 – Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci 
Jindřichovice pod Smrkem. 

 

           hlasování: 7 – 0 – 0                                                               

                             (usnesení bylo přijato) 
 

8. Schválení stanov DSO Frýdlantsko – 18:40 

DSO Frýdlantsko, jehož jsou Jindřichovice pod Smrkem členskou obcí, připravil nové stanovy. Tyto 
stanovy je potřebné schválit. 

 
Usnesení: ZO schvaluje stanovy DSO Frýdlantsko.  
 

           hlasování: 6 – 0 – 1                                                               

                             (usnesení bylo přijato) 
 

9. Obecní fond životního prostředí – 18:41 

Lubomír a Martina Ležovičovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 295, požádali o příspěvek z OFŽP na 
realizaci akce: výměna oken u rodinného domu č.p. 206 v obci Jindřichovice pod Smrkem. Celková 
investovaná částka je 130.167 Kč, výše příspěvku činí 15.000 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 Kč na realizaci akce, výměna oken u 
rodinného domu č.p. 206 v obci Jindřichovice pod Smrkem. Žadatelé Martina a Lubomír Ležovičovi.  

 
          hlasování: 6 – 0 – 1                                                               

                             (usnesení bylo přijato) 
 

10. Různé – 18:45 

 
Starosta obce přednesl zastupitelům žádost žadatelky paní Cecílie Semančíkové, bytem Jindřichovice pod Smrkem 
229. Žadatelka již dlouhodobě požaduje zřízení přístupové komunikace na pozemku p.č. 762/1 k jejímu rodinnému 
domu a to z hlavní silnice. Než však bude možné dotčenou cestu vybudovat, je nutné přikročit k několika 
nezbytným úkonům, která vybudování brání. V první řadě je to převod části pozemku p.č. 1148 (dosud v majetku 
Státního pozemkového úřadu ČR) a pak získání pozemku p.č. 759/5, jehož majitelem je paní JUDr. Eva Hlaváčková. 
Paní Hlaváčková po jednání se starostou obce nabídla tento svůj pozemek p.č. 759/5 pro Obec k bezúplatnému 
převodu a to za podmínky, že z nově vybudované přístupové cesty bude mít přístup ke svým pozemkům. Na 
základě této dohody pak Obec Jindřichovice pod Smrkem zajistí vybudování přístupové komunikace k nemovitosti 
paní Semančíkové a také k domu č.p. 235 pana Jiřího Fišara a k pozemkům paní JUDr. Evy Hlaváčkové.  
 

Usnesení: ZO schvaluje přijetí daru od paní JUDr. Evy Hlaváčkové a to pozemku p.č. 759/5 o výměře 
240 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Na základě toho pak Obec vybuduje přístupovou komunikaci 
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k rodinnému domu č.p. 229 paní Cecílie Semančíkové a také k domu č.p. 235 pana Jiřího Fišara a 
k pozemkům paní JUDr. Evy Hlaváčkové  

 
          hlasování: 7 – 0 – 0                                                               

                             (usnesení bylo přijato) 
 
   

                              Po skončení jednání poděkoval místostarosta občanům za účast a v 19:10 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Pavel Peuker   _______________________________ 

 

  Michal Krause   _______________________________   

   


