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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

08. 02. 2018 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Jiří ZEZULKA, Pavel PEUKER, Martin VONDRÁČEK, Petr FORMAN, Lubomír 
LEŽOVIČ. 

Omluven:  Ing. Martin ROSENBAUM, Ing. Luboš SALABA, Michal KRAUSE 

Přítomni:  3 hosté  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Převod bytových jednotek v č.p. 10 a č.p. 11 
3) Finanční operace 
4) Různé 

Ověřovatelé zápisu:  Petr FORMAN, Pavel PEUKER  Pověřen zápisem: Otto Novotný  

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

      hlasování: 6 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)  

2). Převod bytových jednotek v č.p. 10 a č.p. 11 + financování nákupu. 

a) Zastupitelstvo bylo již s předstihem informováno, o nabídce manželů Zlesákových, kteří mají v úmyslu prodat 6 
bytů v družstevním bytovém domě. Po sérii jednání byla předložena a zastupitelům zaslána kupní smlouva 
k odkoupení bytových jednotek v č. p. 10 a č.p. 11 v obci Jindřichovice p.Sm., od manželů Zlesákových za 
celkovou cenu 2.250.000 Kč. Zastupitelstvo se rozhodlo nabídku přijmout a bytové jednotky od manželů 
Zlesákových koupit.  

Usnesení: ZO schvaluje pořízení nemovitostí z vlastnictví manželů Luďka a Jitky Zlesákových a to 
následujících: 

 

- 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 
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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). 

 

         hlasování: 5 – 0 – 1   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)   
 

Současně s nákupem bytů je nutné rozhodnout způsob financování. Obec má sice volné finanční prostředky pro 
přímý nákup, ale vzhledem k částce a předpokládané ceně úvěru se nabízí cesta koupit byty za úvěr poskytnutý od 
některého z finančních ústavů a finanční rezervu si ponechat pro nenadálé případy. Podobný model byl použit při 
nákupu bytových domů č. p. 1. a č.p. 3.  Byla poptána ČS a. s. a KB. Každý z peněžních ústavů předložil nabídku 
úvěru s pevnou úrokovou sazbou a s modelem splátek. Průběžné financování splátek úvěru bude částečně kryto 
z příjmů za nájemné. Po konzultacích byly požadavky nastaveny na 5 leté období s počátkem splácení od 1. 1. 
2019, s čerpáním do 30. 4. 2018. Pro projednání bylo konstatováno, že výhodnější nabídku předložila Česká 
spořitelna, a.s.. Nákupem bytů obec musí vstoupit do společenství vlastníků. Pro tento účel zastupitelstvo 
pověřuje starostu obce k zastupování obce, jako budoucího vlastníka nemovitostí, k zastupování ve společenství 
vlastníků.:  

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. Pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy číslo 0317789409 od České spořitelny a.s. 
 
4. Pověřuje starostu obce k zastupování obce ve společenství vlastníků 

 

          hlasování: 5 – 0 – 1   

                                                                                          (usnesení bylo přijato) 
 

3) Finanční operace 

 
Lunaria, z.s. požádala o poskytnutí příspěvku na činnost kroužků pro děti „Ledňáček“ a „Vlaštovka“ v roce 2018, ve 
výši 15.000 Kč.  
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Usnesení: ZO schvaluje z.s. Lunaria, poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 Kč na činnost kroužků pro děti 
„Ledňáček“ a „Vlaštovka“ v roce 2018.  
 

          hlasování: 6 – 0 – 0   

                                                                                          (usnesení bylo přijato) 

 

 
Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy předložila vyúčtování dotace pro ZŠ v roce 2017 a předložila žádost pro 
rok 2018 ve výši 863.000 Kč. Dále pak požádala o převod kladného hospodářského výsledku ve výši 7.355,38 Kč do 
rezervního fondu oprav.   

Usnesení: ZO schvaluje 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. 

          hlasování: 6 – 0 – 0   

                                                                                          (usnesení bylo přijato) 

4) Různé  

 

Zastupitel M. Rosebaum podal na OÚ podnět, k prošetření hospodaření s dobytkem pana XY v Dětřichovci. Díky 
umístění a koncentraci stáda, je zde dle jeho názoru důvodné podezření na ohrožení kvality vody, která dále 
napájí studny v části Dětřichovce. Denní přísun 3t sena, která se zde promění výkaly a dále pokračuje potokem 
dolů. Problém dle jeho názoru nespočívá v tom, že tam krávy jsou, ale absolutní ignorance a bezohlednost k 
možným následkům koncentrace zvířat na této malé ploše. Zvláště když pastvina má 60 ha a je možné je dát kus 
jinam, kde takové riziko už nehrozí. Jelikož se zastupitel ing. M. Rosenbaum zastupitelstva nezúčastnil, poskytl 
pouze starosta přítomným zastupitelům informace o obdobném podání stížnosti obyvatelů Dětřichovce v loňském 
roce na nevhodný způsob hospodaření p. XY. Na základě tohoto podnětu bylo pracovníky MěÚ Frýdlant Odboru 
životního prostředí provedeno dne 22. 08. 2017místní šetření. Místnímu šetření byl přítomen i starosta. 
Pracovníky MěÚ Frýdlant Odboru životního prostředí předložené argumenty přítomných stěžovatelů 
nepřesvědčily. Konstatovali, že důkazy stěžovatelů, jsou neprůkazné k závěru, že způsob hospodaření p. XY nese 
vinu za zhoršenou kvalitu vodu v jejich zdrojích. Starosta tedy upozornil, že ačkoliv se tomuto podnětu bude 
věnovat, není jisté, zda odpovědné orgány přijmou tento podnět, jako dostatečný k opatření, které zastupitel ing. 
Rosenbaum předložil. 
 
Dále M. Rosenbaum požádal o zpevnění příjezdu domu č.p.198. Jedná se o nemovitost, kterou v loňském roce 
s manželkou koupil a plánuje zde výstavbu rodinného domu. Současný stav cesty nevyhovuje současnému 
provozu, který se zvýšil s ohledem na existenci nového vlastníka nemovitosti v tomto území.  Starosta odpověděl, 
že stav komunikace odpovídal jejímu dosavadnímu a občasnému využití. V nedávné minulosti byla jako přístupová 
komunikace k jedinému domu opravena stržením travního svršku a zavezena štěrkem, ale tím, že nebyla řadu let 
využívána, opět zcela zarostla. Současný stav využívání si vynutí zásadnější opravu. V letošním návrhu rozpočtu 
však v plánu ještě není. V letošním roce proběhnou přípravné práce. Zaměření, opětovné stržení travního drnu a 
podobně.   
   
Dále starosta informoval o probíhajících úpravách v přízemí budovy OÚ naproti vchodu pošty. Zde budou využity 
dvě stávající místnosti, jako kanceláře s bezbariérovým přístupem, která je v současné době velmi problematická 
vzhledem k historickému situování kanceláří obecního úřadu v 1. poschodí budovy. Zde bude v úřední dny 
probíhat vyřizování běžné agendy obecního úřadu tak, aby i občané se zhoršenou pohyblivostí mohli být odbaveni 
v přízemí budovy. Dosavadní obslužnost obecního úřadu i v mimoúřední dny zůstane zachována.  
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                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:35 ukončil ZO. 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Petr Forman   _______________________________   

 

  Pavel Peuker   _______________________________   

 

   


