
 
 

USNESENÍ Č. 2/2018  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 29. 03. 2018 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 6 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE A POVĚŘUJE: 

 

1. Přijetí bankovního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 2.250.000 Kč. 
 

2. Smlouvu o úvěru číslo 0317789409 mezi obcí Jindřichovice pod smrkem a Českou spořitelnou 
a.s. 

 

3. Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy číslo 0317789409 od České spořitelny a.s. 
 

4.  Starostu obce k zastupování obce ve společenství vlastníků. 
 

5. Pořízení nemovitých věcí z vlastnictví manželů Luďka a Jitky Zlesákových a to následující: 
 

- jednotku (byt) č. 10/1, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a 
označené č.p. 10. a č.p. 11 (v sekci č.p. 10). Spolu s jednotkou č. 10/1 převádějí prodávající do 
vlastnictví kupující spoluvlastnické podíly o velikosti 794/6699 na společných částech budovy 
č.p. 10 a č.p. 11 a na pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní 
plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní porost). 

- jednotku (byt) č. 10/2, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a 
označené č.p. 10. a č.p. 11 (v sekci č.p. 10). Spolu s jednotkou č. 10/2 převádějí prodávající do 
vlastnictví kupující spoluvlastnické podíly o velikosti 851/6699 na společných částech budovy 
č.p. 10 a č.p. 11 a na pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní 
plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní porost). 

- jednotku (byt) č. 10/3, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a 
označené č.p. 10. a č.p. 11 (v sekci č.p. 10). Spolu s jednotkou č. 10/3 převádějí prodávající do 
vlastnictví kupující spoluvlastnické podíly o velikosti 833/6699 na společných částech budovy 
č.p. 10 a č.p. 11 a na pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní 
plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní porost). 

- jednotku (byt) č. 10/4, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a 
označené č.p. 10. a č.p. 11 (v sekci č.p. 10). Spolu s jednotkou č. 10/4 převádějí prodávající do 
vlastnictví kupující spoluvlastnické podíly o velikosti 897/6699 na společných částech budovy 
č.p. 10 a č.p. 11 a na pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní 
plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní porost). 

- jednotku (byt) č. 11/1, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a 
označené č.p. 10. a č.p. 11 (v sekci č.p. 11). Spolu s jednotkou č. 11/1 převádějí prodávající do 
vlastnictví kupující spoluvlastnické podíly o velikosti 851/6699 na společných částech budovy 
č.p. 10 a č.p. 11 a na pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní 
plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní porost). 

- jednotku (byt) č. 11/3, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a 
označené č.p. 10. a č.p. 11 (v sekci č.p. 11). Spolu s jednotkou č. 11/1 převádějí prodávající do 
vlastnictví kupující spoluvlastnické podíly o velikosti 859/6699 na společných částech budovy 
č.p. 10 a č.p. 11 a na pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní 
plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní porost). 



- spoluvlastnický podíl o velikosti 5085/6699 na společných částech budovy č.p. 10 a 11 a na 
pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní plocha) a p.č. 408/2 
(trvalý travní porost). 

 

6. Poskytnutí příspěvku, pro z.s. Lunaria, ve výši 15.000 Kč na činnost kroužků pro děti „Ledňáček“ a 
„Vlaštovka“ v roce 2018.  

7. vyúčtování dotace z rozpočtu obce pro rok 2017 poskytnuté p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod 
Smrkem a schvaluje převod kladného zůstatku hospodaření  částce 7.355,38 Kč do rezervního 
fondu oprav. 

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 29. 03. 2018  
 
 
 

 
 
 

 
      Pavel Novotný                           Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 
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