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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

26. 09. 2018 

 

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

Omluven:  Petr FORMAN, Ing. Martin ROSENBAUM. 

Přítomni:  3 hosté  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) III. úprava rozpočtu v roce 2018 
3) Rozpočtový výhled 2018 – 2024 
4) DSO Frýdlantsko 
5) Majetkoprávní operace 
6) OFŽP 
7) Vydání souhlasu se stavbou - stavební úpravy bývalého teletníku  
8) Různé  

 

Ověřovatelé zápisu: Michal Krause, Jiří Zezulka   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: 7 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)  

  

2). II. úprava rozpočtu v roce 2018 

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

Usnesení: ZO schvaluje 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. 

 

      hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato) 
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3). Rozpočtový výhled 2018 – 2024 

 

Zastupitelům byl předložen rozpočtový výhled obce pro období 2018 – 2024.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Jindřichovice p. Sm. pro období 2018 – 2024.  

      hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato) 

 

4). DSO Frýdlantsko 

 

Ve snaze zefektivnit rozhodovací procesy DSO Mikroregionu Frýdlantsko, je předkládán návrh na zapracování 
možnosti hlasování per rollam do stanov DSO. Dodatek č. 1 stanov rozšiřuje stanovy DSO o možnost hlasování 
formou per rollam. Hlasování per rollam je využíváno pro situace, kdy valné shromáždění musí projednat podnět a 
aktuálně není reálné, že by se uskutečnilo řádné jednání valného shromáždění. Též se může stát, že i na řádném 
zasedání valného shromáždění se nestihne dořešit plánovaný program, v tomto případě může být přijato 
usnesení, že problematika se dořeší hlasováním per rollam. 

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám DSO a pověřuje starostu obce 
jeho podpisem.  
 

      hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato) 

 

5). Majetkoprávní operace 

Žádost XY o pronájem či prodej pozemku p. č. 749 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, za účelem výstavby 
rodinného domu. Případný prodej pozemku by byl realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tzn. 
výstavba zahájena do dvou let od podpisu smlouvy a kolaudace stavby do pěti let. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 749 v k.ú. Jindřichovice p. Sm.  

      hlasování: 7 – 0 – 0   

                                                                                     (usnesení bylo přijato) 
 

Směna části pozemku p.č. 751 (k.ú. Jindřichovice p. Sm.) v majetku pana XY a části pozemku p.č. 100/2 (k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem) v majetku Obce Jindřichovice p. Sm. Směna bude provedena na základě oddělovacího 
plánu. V tomto případě se jedná o narovnání majetkových stavů, čímž dojde k urovnání vlastnických a užívacích 
práv zúčastněných stran. Záměr směny byl zveřejněn 21. 08. 2018.  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.č. 100/2 v majetku Obce Jindřichovice p. Sm. za 
část pozemku p.č. 751 v majetku XY (oba pozemky jsou v k.ú. Jindřichovice p. Sm.) a to na základě oddělovacího 
plánu.  

hlasování: 6 – 1 – 0                                                                                 

(usnesení bylo přijato) 
 

Žádost XY o odkoupení části pozemku p.č. 762/2 a 764 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. a to na základě geometrického 
plánu za účelem výstavby oplocení před domem č.p. 235, jehož je nově majitelkou.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 762/2 a 764 v k.ú. 
Jindřichovice p.Sm. a to na základě geometrického plánu.  
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hlasování: 7 – 0 – 0                                                                                 

(usnesení bylo přijato) 
 

Žádost manželů XY, o pronájem části pozemku p.č. 1169 a 1170 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. za účelem rozšíření 
chovu hospodářských zvířat. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. 1169 a 1170 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. za 
účelem chovu hospodářských zvířat. 

hlasování: 7 – 0 – 0                                                            

(usnesení bylo přijato) 
 

6). OFŽP 

V rámci podaných žádostí u akce Studny 2016, přijaty tyto žádosti:  

- XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na prohloubení studny vrtem 
k zásobování vodou u rodinného domu. Celková investice činila 77.621 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP panu XY na prohloubení studny vrtem k zásobování 
vodou u rodinného domu. 

- XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na prohloubení studny  vrtem 
k zásobování vodou u rodinného domu. Celková investice činila 78.709 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP panu XY na prohloubení studny  vrtem 
k zásobování vodou u rodinného domu. 

- XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na prohloubení studny  vrtem 
k zásobování vodou u rodinného domu. Celková investice činila 61.252 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP panu XY na prohloubení studny  vrtem 
k zásobování vodou u rodinného domu. 

 
hlasování: 6 – 0 – 1                                                                                 

(usnesení bylo přijato) 

 

- XY, Dětřichovec XY, podali žádost o příspěvek z OFŽP na vyvrtání nové studny pro zásobování rodinného 
domu a zázemí chovu zvířectva na parcele p.č. 1463 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Investovaná částka 
90.537 Kč. Z proběhlé diskuze zastupitelů byl konstatován rozpor s textem podané žádosti a údaji na 
dodané faktuře kde je uvedeno, že studna slouží k zásobování vodou pro hospodářská zvířata v rámci 
podnikatelské  činnosti. Současně  bylo konstatováno, že již v r. 2016 žadatel obdržel příspěvek ve výši 
25.000 Kč na studnu k jeho rodinnému domu v Dětřichovci č.p. XY. Dům pak následně žadatel příspěvku 
se zhodnocenou podporou prodal. 

-  Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP manželům XY k provedení vrtané studny 
k zásobování vodou pro zázemí chovu zvířectva na parcele p.č. 1463 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
 

hlasování: 1 – 4 – 2   

              (usnesení nebylo přijato) 

 

- XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podali žádost na výměnu oken u rodinného domu č.p. XY. Náhrada 
původních oken za nová vakuová. Investovaná částka 108.373,41 Kč. 
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Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP manželům XY na výměnu oken u rodinného domu 
č.p. XY.  

hlasování: 6 – 0 – 1  

              (usnesení bylo přijato) 

 

7). Vydání souhlasu se stavbou – stavební úpravy bývalého teletníku. 

 
Žádost na schválení stavebních úprav a oprav bývalého teletníku v obci, kterou podala XY zastoupena XY. 
V předloženém návrhu se počítá s ustájením cca. 50 ks dobytka. Nemá se jednat o trvalé ustájení, ale jako přístřeší při 
nepříznivém počasí a jako plocha pro potřeby dočasného oddělení vybraných kusů skotu. Zastupitelům byla předložena 
projektová dokumentace, ke které byla vznesena řada připomínek. Mimo jiné není v projektu řešena likvidace podestýlky, 
močky atd. Projekt neřeší odkanalizování objektu, nejsou vyřešeny odpady atd. a jsou na místě pochybnosti o bezpečnosti 
zdrojů pitné vody soukromých nemovitostí pod místem záměru. Byl konstatován nedostatek informací, pro objektivní 
posouzení žádosti a rozhodnutí o ní. 

 
Usnesení:   ZO schvaluje vydání souhlasu se stavebními úpravami a opravami bývalého teletníku v obci, pro případné 
ustájení cca. 50 ks dobytka.  

 

hlasování: 0 – 6 – 1   

              (usnesení nebylo přijato) 

 

8). Různé 

 
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu člena zastupitelstva k obci (XY). Dle § 84) písmeno p). XY vykonává činnosti 
v rámci BOZP. 

 
Usnesení:   ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu člena zastupitelstva k obci, pro výkon činnosti v rámci BOZP.  

 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 

Informace místostarosty ve věci nové servisní smlouvy na provoz VTE. Stručně byly představeny 3 nabízené varianty. 
Z nabízených možností byla shledána jako nejvýhodnější varianta EPK3. Jedná se o servisní smlouvu EPK 3 (Enercon partner 
concept 3), na období 20.6.2018 – 19.6.2023, kdy nám firma Enercon garantuje 92% využitelnost větrné elektrárny. Základní 
servisní poplatek je stanoven v částce 10.000 € pro každou z věží. Jedná se o obdobnou částku jako v předešlém období.  
Jedná se o obdobnou částku jako v předešlém období a její uzavření je nutné pro její bezpečný provoz. Technické 

podrobnosti jsou garantovány odbornou způsobilostí v rámci uzavřené mandátní smlouvy a jejich dodatků s firmou RESEC.   
 
Usnesení:   ZO souhlasí s uzavřením servisní smlouvy EPK3 na servis větrné elektrárny pro období 2018 – 2023, mezi Obcí 
Jindřichovice p.Sm. a firmou Enercon v rámci citovaných základních podmínek.  

 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

 

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

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 
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Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Michal Krause   _______________________________   

 

  Jiří Zezulka   _______________________________   

 

   


