
 
 

USNESENÍ Č. 1/2019 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
KONANÉHO DNE 28.03.2019 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1) I. úpravu rozpočtu v roce 2019. Příjmy ve výši 2.992.912 Kč, výdaje ve výši 2.293.988 Kč, 
financování (-8115) 698.924 Kč.    

 
2) Převod kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p.o. za rok 2018 ve výši 

8.072,60 Kč do rezervního fondu oprav.   
 
3) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 744 o výměře 1.403 m2 v k.ú. Jindřichovice pod 

Smrkem.   

4) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1456 o výměře 1.819 m2 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem.   

5) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1187 o výměře 735 m2 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. 

 
6) Podání žádosti na pořízení hasičského cisternového vozu z dotačního programu ministerstva 

vnitra ČR, GŘ HZS ČR: Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2020, v rámci projektu „Pořízení CAS 
pro JPO III-obec Jindřichovice pod Smrkem“. Žádost bude podaná v zastoupení obce firmou DLC 
GROUP, Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 a pověřuje starostu k jednání s dotčenými subjekty. 
Pořízení vozidla je podmíněno přidělením dotace. 

 
7) Poskytnutí dotace na činnost ve výši 15.000 Kč pro z.s. EIC Jindřichovice p. Sm. 
 
8) Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na podporu léčení a udržení včel na územní 

působnosti obce, pro Český svaz včelařů, z.s. základní organizaci Dolní Řasnice. 
 
9) Podání žádosti o dotaci z fondu programu obnovy venkova Libereckého kraje na opravu 

komunikací a zavazuje se vyčlenit finanční částku potřebnou k úhradě vlastního podílu na 
předmětnou akci. 

 
10) Poskytnutí příspěvku 25.000 Kč z OFŽP paní XY, na realizaci akce vrtaná studna u rodinného 

domu č.p. 380. 
 
11) Poskytnutí příspěvku 25.000 Kč z OFŽP panu XY, na realizaci akce vrtaná studna u rodinného 

domu č.p. 314. 
 
12) Poskytnutí příspěvku 14.000 Kč z OFŽP panu XY, na realizaci akce výměna oken u rodinného 

domu č.p. 69. 
 
13) Záměr rekonstrukce polních cest, na pozemcích p. č. 1561, p. č. 1575 a p. č. 1634 v kú 

Jindřichovice pod Smrkem a pozemku p. č. 285 v kú Dětřichovec. Polní cesty budou vybudovány 
na nálady PÚ ČR a následně převedeny do majetku obce. 

 



14) Přijetí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
 
15) Přijetí novelizované obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Jindřichovice 
pod Smrkem, s účinností od 01.01.2020. 
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Pavel Novotný          Martin Vondráček 
starosta obce                                                                       místostarosta obce 


