
 
 

USNESENÍ Č. 5/2017  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 16. 11. 2017 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1) Přijetí daru od Ing. Petra Pávka a to pozemku p.č. 759/4 o výměře 1044 m2 v k.ú. Jindřichovice 
pod Smrkem. 

2) Prodej pozemku p.č. 1346 o výměře 5050 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, žadatelce Mgr. 
Radce Slížové a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní za cenu 209.841 Kč. 

3) Navýšení odměn neuvolněných zastupitelů obce dle nařízení vlády číslo 318/2017, o výši odměn 
člen zastupitelstva obcí územních samosprávných celků v následujících částkách: místostarosta 
obce 24.814 Kč, předseda výboru 2.757 Kč, člen výboru 2.298 Kč, člen zastupitelstva bez dalších 
funkcí 1.379 Kč, vše s účinností od 1. 1. 2018. 

 

4) Podání žádosti o dotaci na MMR ČR do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, Dotační 
titul č.2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Pořízení je podmíněno 
získáním dotace.  

 

5) Přijetí nabídky společnosti Nano Green s.r.o. na dodávku elektřiny na rok 2018 v produktu 
Zelená pro planetu a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. 

 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ: 

 

1) S pořízením bývalé výpravní budovy vlakového nádraží č.p. 357 a pozemku p.č. 400 o 
výměře 580 m2, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem za celkovou cenu 290.000 Kč a to 
z majetku organizace České dráhy, a.s. 

 
 

2) S podáním žádosti o poskytnutí dotace na MR ČR do programu Podporované byty pro rok 2018, 
podprogram 117D0640 pro vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k 
poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, 
které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé 
sociální situace. 

 

 
III. 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 
 

1) Starostou obce provedené rozpočtové opatření č. 1/2017. 

 
Jindřichovice pod Smrkem 16. 11. 2017  

 
 
 

 
 
 

 
      Pavel Novotný                           Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 


