ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
26. 04. 2018

Přítomní:

Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Jiří ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Petr FORMAN, Lubomír
LEŽOVIČ.

Omluven:

Ing. Martin ROSENBAUM, Michal KRAUSE, Pavel PEUKER.

Přítomni:

4 hosté
PROGRAM JEDNÁNÍ

1.)
2.)
3.)
4.)

Úvod zahájení
Rozpočet obce pro rok 2018
DSO Mikroregion Frýdlantsko
Různé

Ověřovatelé zápisu: Jiří ZEZULKA, Lubomír LEŽOVIČ.

Pověřen zápisem:

Otto Novotný

1). Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu.
Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. K bodu různé navrhl zařadit do programu
následující: žádosti o příspěvek z OFŽP, směna pozemků, GDPR, dotace mikroregion.
Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva.
hlasování: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)
2). Rozpočet obce pro rok 2018.
Zastupitelům byl předložen rozpočet obce na rok 2018. 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 = 24.014.118 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 3.570.088. Celkové příjmy
včetně financování = 27.584.206 Kč. Výdaje = 24.983.854 Kč, financování (položka 8124) = 2.600.352 Kč). Celkové
výdaje včetně financování = 27.584.206 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let.
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2018 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 = 24.014.118 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 3.570.088. Celkové příjmy včetně
financování = 27.588.206 Kč. Výdaje = 24.983.854 Kč, financování (položka 8124) = 2.600.352 Kč). Celkové
výdaje včetně financování = 27.584.206 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let.
hlasování: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)
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3). DSO Mikroregion Frýdlantsko
DSO Mikroregion Frýdlantsko bude pro obce spravovat část nemovitého majetku, a to bezdrátový varovný a
vyrozumívací systém, který byl pořízen v rámci celého mikroregionu v roce 2014. Po skončení udržitelnosti
projektu, bude celý tento systém převeden do majetku obce.
Usnesení: ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový varovný a
vyrozumívací systém a digitální povodňový plán uzavřenou mezi obcí Jindřichovice pod Smrkem a
Mikroregionem Frýdlantsko dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení: ZO po projednání schvaluje bezplatný převod majetku do vlastnictví obce Jindřichovice pod Smrkem
dle smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový varovný a vyrozumívací systém a digitální povodňový plán
po ukončení udržitelnosti projektu a to od 1. 12. 2021.
hlasování: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)
4). Různé
OFŽP – Pavel Štich, Jindřichovice pod Smrkem 258, podal žádost o příspěvek z OFŽP na obměnu systému vytápění.
Místo uhelného kotle má nový kotel na dřevěné peletky. Celková investice činila 135.712 Kč.
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP panu Pavlu Štichovi na pořízení kotle na dřevěné peletky.
hlasování: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)
OFŽP – Martin Vondráček, Jindřichovice pod Smrkem, podal žádost o příspěvek z OFŽP na tepelné čerpadlo u
novostavby rodinného domu. Celková investice činila 268.410 Kč.
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP panu Martinu Vondráčkovi na pořízení tepelného čerpadla
k novostavbě rodinného domu.
hlasování: 5 – 0 – 1
(usnesení bylo přijato)
Směna pozemků - Zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 223 v k.ú. Dětřichovec o výměře 16m2 z majetku pana
Jindřicha Hrdiny do majetku obce, výměnou za část pozemku o stejné výměře p. č. 5/1 v k.ú. Dětřichovec.

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 223 v k.ú. Dětřichovec za pozemek p.č. 5/1
v k.ú. Dětřichovec.
hlasování: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)
Nabídka k prodeji pozemků – pan Miroslav Kulhavý nabízí přes realitní kancelář k prodeji pozemky které vlastní
v obci. Jedná se například o parcelní číslo 607, 600 355 v k.ú. Jindřichovice p.Sm.
Usnesení: ZO pověřuje starostu k jednání ve věci nákupů pozemků od pana Kulhavého.
hlasování: 6 – 0 – 0

(usnesení bylo přijato)

GDPR – DSO Mikroregion Frýdlantsko, vyjednal pro své členské obce pověřence pro výkon práv a povinností
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z titulu funkce pověřence k výkonu činnosti GDPR. Dne 27. dubna 2016 bylo přijato nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které
vstupuje v účinnost 25. května 2018 (dále jen „GDPR“). Jedná se o společnosti Holubová advokáti, s.r.o. Praha. Pro
naší obec bude činit odměna této společnosti měsíční částku Kč za výkon funkce pověřence pro výkon činnosti
GDPR.
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o výkonu činnosti pověřence GDPR mezi obcí Jindřichovice pod Smrkem a
společností Holubová advokáti, s.r.o. Praha.
hlasování: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

Dotace pódium DSO – jedná se o mobilní pódium na kulturní a společenské akce, o které si DSO napsalo žádost
v rámci dotačního titulu Libereckého kraje. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 1.500.000 Kč. DSO žádalo
o 50 % dotaci, tedy 850.000 Kč od kraje. Zbývající částku je třeba rozdělit mezi ostatní obce Frýdlantska.
Podmínkou obdržení dotace je, že se zapojí minimálně 4 neměstské obce. Zájem projevil Frýdlant, Nové Město, p.
S., Hejnice, Bulovka, Višňová, Kunratice, a Jindřichovice p. S., možná by se přidaly i Pertoltice. Frýdlant navrhoval,
aby zbývajících 850.000 Kč bylo rozpočítáno mezi zúčastněné obce klíčem 1/2 dle podílu na obyvatele a 1/2
rovným dílem. Při takovémto způsobu rozpočítání vlastního podílu by podíl Jindřichovic činil cca. 69.000 Kč, což
vzhledem k malé využitelnosti (cca. 2 x ročně) není pro obec zajímavé. Rovněž není dořešen způsob údržby,
servisu a oprav. Za takto stanovených podmínek se obec této akce nezúčastní.

Usnesení: ZO bere na vědomí nepřipojení se obce k dotační akci DSO Mikroregion Frýdlantsko na pořízení
mobilního pódia.
hlasování: 6 – 0 – 0

(usnesení bylo přijato)

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:38 ukončil ZO.
Zapsal:

Otto Novotný

_______________________________

Starosta:

Pavel Novotný

_______________________________

Ověřil:

Jiří Zezulka

_______________________________

Lubomír Ležovič

_______________________________
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