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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

25. 05. 2018 

 

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

Omluven:  Ing. Martin ROSENBAUM, Michal KRAUSE,  

Přítomni:  11 hostů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1.) Úvod zahájení 
2.) Požár Teplárny Jindřichovice, s.r.o. 
3.) Různé 

 

Ověřovatelé zápisu: Martin Vondráček, Petr Forman.   Pověřen zápisem: Otto Novotný  

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

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. Navrhl zařadit do jednání následující body:  
Rekonstrukce kostela Nejsvětější Trojice, OFŽP. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

      hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)  

2). Požár Teplárny Jindřichovice, s.r.o. 

Informace starosty o situaci ohledně požáru Teplárny. Představení pana Kratochvíla z firmy Claims Adjusters s.r.o. 
která bude jednat za naší obec, ve spolupráci s pojišťovnou Slavia u které je pojištěn obecní majetek. Starosta 
položil zastupitelům informaci, že by se měli rozhodnout, zda budova by měla sloužit zpět ke svému účelu, nebo jí 
necháme být a opraví se. Měli bychom se rozhodnout za dobu cirka 6 měsíců. Nárok na plnění se musí uplatnit do 
4 let od vzniku škody. Zastupitelstvo obce dále vzalo na vědomí zprávu starosty o  stavu pojištění obecního 
majetku, souhlasilo s jejich časovou revizí a následně pověřilo starostu s uzavřením dodatků tam, kde to bude 
nutné. Na nejbližším jednání zastupitelstva obce starosta podá o situaci zprávu. 
 
ZO bere na vědomí vyhodnocení situace v souvislosti se škodnou událostí ze dne 14. 05. 2018 a po rozboru 
pověřuje starostu s udělením plné moci, zástupci firmy Claims Adjusters s.r.o., která bude dále situaci ohledně 
požáru analyzovat. 
 
 
Dále starosta poděkoval všem zúčastněným osobám a především všem dobrovolníkům za výpomoc při požáru.  
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Usnesení: ZO bere na vědomí vyhodnocení situace v souvislosti se škodnou událostí ze dne 14. 5. 2018 a po 
rozboru pověřuje starostu s udělením plné moci, zástupci firmy Claims Adjusters s.r.o., která bude dále situaci 
ohledně požáru analyzovat. 
 
Usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o  stavu pojištění obecního majetku a souhlasí s jejich časovou 
revizí a pověřuje starostu s uzavřením dodatků tam, kde to bude nutné. Na nejbližším jednání zastupitelstva 
obce starosta podá o situaci zprávu. 

 
 

      hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato) 

  

3). Rekonstrukce kostela Nejsvětější Trojice. 

 
Informace starosty o proběhlém výběrovém řízení na rekonstrukci střechy kostela, podpořené z Programu 
záchrany architektonického dědictví 2018 z titulu Ministerstva kultury ČR. Součástí bylo i schválení smlouvy o dílo 
s vítězem výběrového řízení, firmou Aron House Liberec. 

 
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na realizaci akce Havarijní oprava střešní, stropní části 
konstrukce a krovu Kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem“, z něhož vzešel jako zhotovitel 
firma Aron house, s.r.o. se sídlem Na Zvonku 943/9, Liberec 460 15  
 

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

4). OFŽP 

Paní XY, Jindřichovice pod Smrkem XX, podala žádost na tepelné čerpadlo u rodinného domu č.p. XX. Původní 
kotel na tuhá paliva byl nahrazen tepelným čerpadlem. Požaduje pouze příspěvek. Investovaná částka 231.900 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP paní XY, na pořízení tepelného čerpadla u rodinného domu 
č.p. 385. 

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

  

OFŽP – Paní XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podala žádost na výměnu oken u rodinného domu č.p. XY. Původní 
dřevěná okna byla nahrazena novými. Požaduje pouze příspěvek. Investovaná částka 101.159 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP paní XY, na výměnu oken u rodinného domu č.p. 380. 
hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

5). Různé 

 
Návrh na jednorázovou finanční výpomoc v souvislosti s požárem dne 14. 5. 2018 

Paní XY, panu XY a nezletilé XY v dohodnuté výši. Navržená částka je 30.000 Kč. Se jmenovanými bude rovněž 
uzavřena nájemní smlouva na pronájem bytu v č. p. XY bez povinnosti úhrady kauce při podpisu smlouvy. Tato 
bude splatná odloženými splátkami v období do 12. měsíců od uzavření smlouvy spolu s běžným nájemným.  
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Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finanční pomoci 30.000 Kč paní XY jako výpomoc při požáru dne 14. 05. 2018 
a poskytnutí náhradního bytu v bytovém domě č.p. 10 v obci Jindřichovice pod Smrkem.  

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

 
Informace starosty o vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na doplnění herních prvků v obci a pověření k podpisu 
smlouvy. 
 

 
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na doplnění herních prvků obci, ve kterém nejlépe 
uspěla firma TEWIKO systems, s. r. o. a pověřuje starostu  podpisem smlouvy a zajištění realizace akce. 
 

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

 
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1148/4, 603 a 677 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Pozemky jsou ve správě 
Krajského pozemkového úřadu, který pozemky na obec převede. Aby byl uskutečněn tento krok, je nezbytné 
schválit tento převod v zastupitelstvu. Některé z pozemků jsou v současné době pronajaté. 
 
Usnesení:  ZO souhlasí s převodem následujících pozemků obce z majetku Pozemkového úřadu ČR do majetku 
obce Jindřichovice pod Smrkem. Pozemky p. č. 1148/4, 603 a 677 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
 

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

 

Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2018 – 2022. 
 
Usnesení: ZO stanovuje počet zastupitelů obce pro volební období 2018-2022 na 9 členů. 

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

 

 

Situace s českou poštou. 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se změnou obsluhy pošty formou poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner 
a pověřuje starostu obce jednáním se zástupcem Pošty, které bude směřovat s jejím zachováním v dosavadním 
způsobu obsluhy. Obec k tomuto postoji vede snaha o zachování plnohodnotných základních služeb této 
organizace. V naší snaze o zachování poštovních služeb nás podpořil senátor Ing. Michael Canov.  

Usnesení: ZO nesouhlasí se změnou obsluhy pošty na formu v rámci projektu Pošta Partner.  

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

 

 

 

Situace s Matrikou 
V rámci navržené reorganizace matričních úřadů, nám byl doporučen dopis se zrušením naší matriky k datu 31. 
12. 2018. Jako odůvodnění bylo sděleno, že máme málo matričních událostí. Rozhodujícím kritériem je 20 zápisů.  
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Zastupitelstvo obce rozhodně nesouhlasí se zrušením matričního úřadu v rámci předložené reorganizace. V naší 
snaze nás podpořil senátor Ing. Michael Canov a poslanec Ing. Petr Pávek. 

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

Bytový fond obce. 

Informace starosty o úpravě nájemních smluv s požadavkem na uzavření odpovědnosti vůči pronajímateli. Dále 
starosta sdělil situaci ohledně nájemníků, kteří mají vůči obci nedoplatky.   

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci starosty ve věci nájemních smluv. 

hlasování: 7 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

Dotazy občanů: 

XY – dotaz na obnovení plotu u haly, která vyhořela v loňském roce a zda měl provozovatel teplárny veškerá 
bezpečnostní opatření a povolení k provozu.  

 

 

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:55 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________   

 

  Petr Forman   _______________________________   

 

   


