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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

17. 12. 2018 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš MAUER, Vojtěch KOPECKÝ, Martin VONDRÁČEK, Jiří 
ZEZULKA, Michal KRAUSE 

Omluven:  Ing. Petr PÁVEK, Milan ŘEHOŘ 

Přítomni:  2 hosté  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Finanční operace 
3) Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 
4) Různé 

 

Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Kopecký, 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). Finanční operace 

Zastupitelům byla předložena v pořadí 5. úprava rozpočtu v roce 2018. Příjmy ve výši 13.185.310 Kč, výdaje ve výši 
2.350.310 Kč, financování (-8115) 10.835.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje 5. úpravu rozpočtu v roce 2018. Příjmy ve výši 13.185.310 Kč, výdaje ve výši 2.350.310 
Kč, financování (-8115) 10.835.000 Kč.  

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 

Zastupitelům byl předložen rozpočet obce na rok 2019. 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 = 19.812.500,00 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 8.954.972,82. Celkové 
příjmy včetně financování = 28.767.472,82 Kč. Výdaje = 25.717.120,82 Kč, financování (položka 8124) = 
3.050.352,00 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 28.767.472,82 Kč. Schodek bude krytý přebytkem 
hospodaření z minulých let.   
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Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019 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 = 19.812.500,00 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 8.954.972,82. Celkové příjmy včetně 
financování = 28.767.472,82 Kč. Výdaje = 25.717.120,82 Kč, financování (položka 8124) = 3.050.352,00 Kč). 
Celkové výdaje včetně financování = 28.767.472,82 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých 
let.  

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 
 

3) Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 

 
Předloženy žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jindřichovice pod Smrkem na činnost spolků a organizací 
působících na území obce v roce 2019. Podané žádosti projednalo zastupitelstvo obce a to bez připomínek. 
Následně budou zapracovány do rozpočtu a s organizacemi bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.    

O příspěvek na rok 2019 žádá: FK Sokol (mládež + dospělí) = 105.000 Kč; SDH = 40.000 Kč; Klub žen = 20.000 Kč; 
Pěvecký sbor Pohoda = 15.000 Kč, Lunaria = 15.000 Kč, Diecézní charita Litoměřice – podpora sociálních služeb 
(terénní pečovatelská služba) = 3.000 Kč, Hospicová péče Sv. Zdislavy – podpora hospicového zařízení = 3.500 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2019 těmto subjektům: FK Sokol (mládež + 
dospělí) = 105.000 Kč; SDH = 40.000 Kč; Klub žen = 20.000 Kč; Pěvecký sbor Pohoda = 15.000 Kč, Lunaria = 
15.000 Kč, Diecézní charita Litoměřice – podpora sociálních služeb (terénní pečovatelská služba) = 3.000 Kč, 
Hospicová péče Sv. Zdislavy – podpora hospicového zařízení = 3.500 Kč. 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 

  

4) Různé 

 
OFŽP   
 
Pan XY, Jindřichovice p.Sm. 289 – podal žádost o příspěvek z OFŽP na zateplení stropu a výměnu oken u 
rodinného domu č.p. 289 v obci Jindřichovice p.Sm. Doložitelné náklady činí 77.429,50 Kč.  
 
Po přezkoumání nejasností předložených dokladů bylo rozhodnuto o provedení fyzické kontroly realizace akce. Po 
jejím ukončení bude příspěvek přiznán buď v plné výši, či zkráceně.  
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken a zateplení stropu u rodinného domu č.p. 
289 v obci Jindřichovice p.Sm. Výše příspěvku je podmíněna provedenou fyzickou kontrolou objektu na základě 
předložených dokladů.  
   

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 

 
Pan XY, Jindřichovice p.Sm. 359  – podal žádost o příspěvek z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č.p. 359 
v obci Jindřichovice p.Sm. Doložené a uhrazené náklady jsou 60.973 Kč. 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č.p. 359 v obci 
Jindřichovice p.Sm, dle příslušných pravidel a vyhlášky OFŽP. 
   

hlasování: 6 – 0 – 1   

              (usnesení bylo přijato) 
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Starosta podal informaci o kůrovcové kalamitě v obecním lese. Jedná se o několik kůrovcových ložisek, u 
kterých je nutné provést probírku a těžbu. Dále konstatoval, že odborné předpoklady k vyhodnocení situace 
má člen zastupitelstva obce Luboš Mauer a může být vhodným a způsobilým partnerem Odbornému lesnímu 
hospodáři Lesů české republiky, které jsou zákonným a smluvním garantem hospodaření v lesích obecně.  
Zastupitel Mauer by tak mohl garantovat dohled nad oprávněnými zájmy obce. Po společném vyhodnocení 
by podal zprávu ZO o realizovaných opatřeních. Vlastními silami v tomto objemu obec není schopna kalamitu 
zpracovat. Předpokládá se, že výsledkem bude i prodej palivového dřeva. To by bylo nabídnuto k odprodeji 
místním občanům, jako v roce 2015. Za tímto účelem budou pracovníky obce evidováni zájemci k jeho 
odběru. Dřevo upotřebitelné kvality k využití pro stavební činnost bude využito obcí pro vlastní potřebu. 
Dohled nad kvalitou a finanční ohodnocení dřeva bude mít na starosti Odborný lesní hospodář Lesů ČR.  
Současně bylo Zastupiteli Mauerovi uloženo, aby zajistil organizaci likvidace kůrovcových ložisek bez 
zbytečných průtahů, jakmile to klimatické podmínky dovolí.  
 
Usnesení: ZO pověřuje Luboše Mauera k prohlídce lesů v majetku obce, stanovení postupu ve spolupráci 
s Odborným lesním hospodářem a k zajištění  likvidace kůrovce v obecních lesích.  
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 
 
Účetní obce, paní Pilecká, podala návrh na odepsání dlužné částky ve výši 9.217 Kč, dlužník XY. Starosta 
uvedl, že se jedná o neuhrazené nájemné a služby v bytovém domě č.p. 3 za rok 2016. Dlužník se v obci 
nezdržuje a vymáhání dlužné částky by bylo neefektivní s ohledem na náklady vymáhání a s nejistým 
výsledkem. Reálně by tak mohlo dojít k situaci, že dlužná pohledávka se navýší o soudní a právní poplatky, 
zatímco naděje na pozdější vymožení dluhu od povinné by byly mizivé. Dnes je byt již rekonstruován a užíván 
novým nájemníkem. 
 
Usnesení: ZO schvaluje odepsání dlužné částky ve výši 9.217 Kč dlužník XY za neuhrazené nájemné a služby 
v roce 2016 a to jako nevymahatelnou pohledávku. 
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 
 

• Starosta podal informaci o skutečnosti, že 12. prosince 2018 byl vládou ČR, schválen bezúplatný převod 
bývalého drážního tělesa na staré trati.  

 

• Vzhledem k novému složení zastupitelstva obce, je nutné schválit pověřené osoby pro přijímání prohlášení 
snoubenců o uzavírání manželství. Navržen je starosta obce a oba místostarostové. 

 
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce a oba místostarosty obce k přijímání prohlášení snoubenců o 
uzavírání manželství.   
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 
 

• Starosta informoval zastupitele o nutnosti zaměstnání osoby na údržbu majetku. Jedná se o zřízení 
nového pracovního místa v roce 2019 na správu a údržbu majetku. Obec v současné době pronajímá více 
než 30 bytů a k tomu další nebytové prostory. Jedná se o více než 300% nárůst bytového fondu za 
poslední 3 roky s neměnícím se počtem kmenových zaměstnanců obce a stále klesajícím počtem 
zaměstnanců VPP. Je to nadále neudržitelný stav.  Obec je nucena situaci řešit dohodami o provedení 
práce, což je stav dlouhodobě neudržitelný a situace neúnosná. Část úvazku bude vyhrazena i na údržbu 
majetku z  rozpočtu školy, neboť i zde je situace v tomto směru komplikovaná. Za tímto účelem bude 
uveřejněno výběrové řízení na pozici údržby majetku obce.  
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Usnesení: ZO schvaluje zřízení nového pracovního místa v roce 2019 na pozici správa a údržba majetku 
obce. 
 
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
 

 
 

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:25 ukončil ZO. 

 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Vojtěch Kopecký  _______________________________   

 

  Jiří Zezulka   _______________________________   

 

   


