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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

22. 06. 2018 

 

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

Omluven:   0 

Přítomni:  4 hosté  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) I. úprava rozpočtu 2018 
3) Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření   
4) Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm. 
5) Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p.o. 
6) Různé  

 

Ověřovatelé zápisu: Martin Rosenbaum, Lubomír Ležovič.  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:  
Žádost o odkoupení pozemku v k.ú. Dětřichovec. 

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

      hlasování: 9 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)  

2). I. úprava rozpočtu 

Zastupitelům byla předložena v příloze je přiložena I. úprava rozpočtu v roce 2018. Příjmy ve výši 287.414,73 Kč, 
Výdaje ve výši 1.285.318,00 Kč. Financování (+8115 – zapojení přebytku hospodaření z minulých let) je 997.903,27 
Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2018. Příjmy ve výši 287.414,73 Kč, Výdaje ve výši 
1.285.318,00 Kč. Financování (+8115 – zapojení přebytku hospodaření z minulých let) je 997.903,27 Kč. 

 

      hlasování: 9 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato) 
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3). Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření. 

 
Zastupitelů předložena k odsouhlasení zpráva auditora Krajského úřadu Libereckého kraje o přezkoumání 
hospodaření obce Jindřichovice pod Smrkem v roce 2017. Současně byl zpracován závěrečný účet obce se 
stanovením výsledku hospodaření ve výši 1.122.908,40 Kč a převedením zůstatku na účet 432, vše k 30. 06. 2018.  
 
Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně 
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - BEZ VÝHRAD. ZO schvaluje VH 
(1.122.908,40 Kč) za rok 2017 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních 
období), to vše k 30. 06. 2018. 
 

hlasování: 9 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

4). Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm. 

V souvislosti se schválením převodu výsledku hospodaření je potřebné schválit rovněž závěrku obce za rok 2017. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30. 
06. 2018. 

hlasování: 9 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

  

5). Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p.o. 

V souvislosti se schválením převodu výsledku hospodaření je potřebné schválit rovněž závěrku p.o. ZŠ a MŠ 
Jindřichovice p.Sm za rok 2017. 

Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje roční účetní závěrku p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. a to 
k datu 30. 06. 2018. 

 
hlasování: 9 – 0 – 0                  

 (usnesení bylo přijato) 

6). Různé 

 

1) Žadatel XY, požádal o odkoupení pozemku p.č. 44/12 v k.ú. Dětřichovec. Žadatel vlastní objekt č.p. XX a jako 
důvod uvádí, zajištění přístupu ke svému domu. V případě nemožnosti prodeje žádá zřízení služebnosti chůze a 
jízdy k zajištění přístupu k domu. Dle zjištění situace na místě, tvoří dotčený pozemek rovněž přístup k sousední 
parcele pana XY. Jedná se o obecní komunikaci, které se z rozhodnutí obce neprodávají. Starosta telefonicky 
hovořil s právním zástupcem žadatele a informoval jej o stavu věci.    

2) Firma Strabag předložila nabídku na opravu cest v obci.   

 

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:45 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 
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Ověřil:  Martin Rosenbaum  _______________________________   

 

  Lubomír Ležovič  _______________________________   

 

   


