
 
 

USNESENÍ Č. 7/2018  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 26. 09. 2018 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

1) III. úpravu rozpočtu v roce 2018. Příjmy ve výši 213.000,00 Kč, Výdaje ve výši 379.300 Kč. 
Financování (+8115 – zapojení přebytku hospodaření z minulých let) je 166.300 Kč. 

2) Rozpočtový výhled obce Jindřichovice p. Sm. pro období 2018 – 2024. 

3) Projednalo a schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám DSO a pověřuje starostu obce jeho podpisem.  

4) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 749 v k.ú. Jindřichovice p. Sm. 

5) Směnu části pozemku p.č. 100/2 v majetku Obce Jindřichovice p. Sm. za část pozemku p.č. 751  
(oba pozemky jsou v k.ú. Jindřichovice p. Sm.) a to na základě oddělovacího plánu.  

6) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 762/2 a 764 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. a to na 
základě geometrického plánu. 

7) Pronájem části pozemků p.č. 1169 a 1170 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. za účelem chovu 
hospodářských zvířat. 

8) Poskytnutí příspěvku z OFŽP na prohloubení studny vrtem k zásobování vodou u rodinného 
domu. 

9) Poskytnutí příspěvku z OFŽP na prohloubení studny vrtem k zásobování vodou u rodinného 
domu. 

10) Poskytnutí příspěvku z OFŽP na prohloubení studny vrtem k zásobování vodou u rodinného 
domu. 

11) Poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu.  

12) Vznik pracovněprávního vztahu člena zastupitelstva k obci, pro výkon činnosti v rámci BOZP. 

13) Uzavření servisní smlouvy EPK3 na servis větrné elektrárny pro období 2018 – 2023, mezi Obcí 
Jindřichovice p.Sm. a firmou Enercon v rámci citovaných základních podmínek. 

 
 
 

 
 
 



II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE: 

 
1) Poskytnutí příspěvku z OFŽP k provedení vrtané studny k zásobování vodou pro zázemí chovu 

zvířectva na parcele p.č. 1463 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
 

2) Vydání souhlasu se stavebními úpravami a opravami bývalého teletníku v obci, pro případné 
ustájení cca. 50 ks dobytka. 
 
 

 
 
 

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 26. 09. 2018  
 
 
 

 

 

 

Pavel Novotný 
starosta obce 


