
 
 

USNESENÍ Č. 10/2018  
ZASTUPITELSTVA OBCE 

 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM, KONANÉHO DNE 17. 12. 2018 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto: 
 

 
I. 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 
 

1) V pořadí 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.  

2) 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.  

3) 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. 

4) 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.  

5) poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č.p. 359 v obci Jindřichovice 
p.Sm, dle příslušných pravidel a vyhlášky OFŽP. 

6) odepsání dlužné částky ve výši 9.217 Kč p. XY za neuhrazené nájemné a služby v roce 2016 a to 
jako nevymahatelnou pohledávku. 

7) zřízení nového pracovního místa v roce 2019 na pozici správa a údržba majetku obce. 

 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE: 

 
1) P. XY k prohlídce lesů v majetku obce, stanovení postupu ve spolupráci s Odborným lesním 

hospodářem a k zajištění  likvidace kůrovce v obecních lesích. 
 

2) starostu obce a oba místostarosty obce k přijímání prohlášení snoubenců o uzavírání manželství.   

 
 
 
 



 
 
 

Jindřichovice pod Smrkem 17. 12. 2018  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pavel Novotný                                                                                                          Martin Vondráček 
starosta obce                                                                                               místostarosta obce 
 


