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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

28.03.2019 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš MAUER, Vojtěch KOPECKÝ (příchod 17:14), Martin 
VONDRÁČEK, Jiří ZEZULKA, Michal KRAUSE 

Omluven:  Ing. Petr PÁVEK, Milan ŘEHOŘ 

Přítomni:  10 hostů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Zahájení, kontrola úkolů 
2) Finanční operace 
3) Majetkoprávní operace 
4) Podání žádostí o dotace 
5) Obecní fond životního prostředí  
6) Výstavba polních cest 
7) Různé 
8) Diskuze 
9) Závěr 

 

Ověřovatelé zápisu: Luboš Mauer, 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: 6 – 0 – 0   

                                                                                      (usnesení bylo přijato)  

2). Finanční operace 

Zastupitelům byla předložena I. úprava rozpočtu v roce 2019. Příjmy ve výši 2.992.912 Kč, výdaje ve výši 2.293.988 Kč, 

financování (-8115) 698.924 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje 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.  

hlasování: 6 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 

Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy požádala o převod kladného hospodářského výsledku za rok 2018 ve 
výši 8.072,60 Kč do rezervního fondu oprav.   
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Usnesení: ZO schvaluje 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.   

hlasování: 6 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

3) Majetkoprávní operace 

 
XY., předložil žádost o odprodej parcely p.č. 744 o výměře 1.403 m2 za účelem vybudování nové přístupové cesty a 
zastavěním malé dřevostavby.   

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 744 o výměře 1.403 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem.   

hlasování: 6 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 
XY, předložil žádost o odprodej parcely p.č. 1456 o výměře 1.819 m2. Pozemek má od roku 1989 v dlouhodobém pronájmu a 
užívá jej jako stanoviště včel.    

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1456 o výměře 1.819 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem.   

hlasování: 5 – 0 – 1   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

XY, předložila žádost o odprodej parcely p.č. 1187 o výměře 735 m2. Pozemek žádá za účelem připojení k jejímu současnému 
pozemku.   

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1187 o výměře 735 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem.   

hlasování: 6 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 

  

4) Podání žádostí o dotace 

 
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. Pořízení vozidla je podmíněno přidělením 
dotace. pověření starostu k jednání s dotčenými subjekty. 

  

Usnesení: ZO schvaluje 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.  
 

hlasování: 6 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

 

EIC Jindřichovice p. Sm., z.s. podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2019 ve výši 15.000 Kč na celoroční 
provoz spolku.  

 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace na činnost ve výši 15.000 Kč pro z.s. EIC Jindřichovice p. Sm. 
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 
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Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Dolní Řasnice, požádala o finanční dar ve výši 5.000 Kč na podporu, léčení a 
udržení včel na územní působnosti obce.  

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje 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.     
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

Schválení podání žádosti za opravu komunikací v obci z dotačního programu Libereckého kraje, Program obnovy venkova.   
 

Usnesení: ZO schvaluje 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. 

 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

5) Obecní fond životního prostředí 

 
XY, podala žádost o poskytnutí příspěvku z OFŽP na vrtanou studnu u rodinného domu č.p. 380. Žadatelka zařazena 
v seznamu studny 2016, proto má nárok na příspěvek 25.000 Kč. 

 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 25.000 Kč z OFŽP paní Anně Loudové, na realizaci akce vrtaná studna u 
rodinného domu č.p. 380.    
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 

XY, podal žádost o poskytnutí příspěvku z OFŽP na vrtanou studnu u rodinného domu č.p. 314. Žadatel zařazen v seznamu 
studny 2016, proto má nárok na příspěvek 25.000 Kč.  

 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 25.000 Kč z OFŽP panu Pavlu Peukerovi, na realizaci akce vrtaná studna u 
rodinného domu č.p. 314.    
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

XY, podal žádost o poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č. p. 69. Původní dřevěná okna vyměnil za 
okna s vyšší tepelnou izolací a těsností. Investovaná částka činila 70.000 Kč. 

 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 14.000 Kč z OFŽP panu Michalu Šulcovi, na realizaci akce výměna oken u 
rodinného domu č. p. 69.  
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 

6) Výstavba polních cest 

 
Pozemkový úřad plánuje realizovat na území obce výstavbu nových polních cest, které vybuduje na své náklady a následně 
budou tyto převedeny do majetku obce. Jedná se o polní cestu p.č. 1634 směrem na Srbskou (pod vedením u VTE – za 
červeným mostkem), dále pak po bývalém drážním tělese p.č. 1561 a p.č. 1575, s napojením na již realizovaný úsek 
v Dětřichovci (zde se jedná o p. č. 285).  

 
Usnesení: ZO schvaluje 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. 
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hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 

7) Různé 

 
Na základě doporučení vedoucí oddělení dozoru ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, nám byl 
doručen návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity. Tato vyhláška řeší poplatek za ubytované 
hosty v penziónech v naší obci. Jedná se o částku 10 Kč/osoba a den. Záměr přijmout vyhlášku byl projednán s majiteli 
ubytovacích kapacit v obci.  
 
Usnesení: ZO schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity.  
 

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
Další povinnosti vznikly obci na úseku odpadového hospodářství. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování 
složek komunálního odpadu (od 1. 4. 2019 a 1. 1. 2020 rozšíření). Ministerstvo životního prostření stanovilo vyhláškou 
podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, učinilo tak vyhláškou č. 
321/2014 Sb. Ta od 1. 4. 2019 zavádí povinnost zajistit místa pro oddělování biologicky rozložitelných odpadů celoročně 
(dříve byla povinnost pouze od 1. 4. do 31. 10.) a na další podsložku, kterou je nutné soustřeďovat odděleně celoročně jedlé 
oleje a tuky od 1. 1. 2020. V souvislosti s touto změnou dojde jednak k vydání nové obecně závazné vyhlášky o odpadech, ale 
především se nám podařilo uzavřít smlouvu s firmou Černohlávek OIL, která svážet použitý rostlinný olej. Tato komodita 
rozšíří sběrné místo tříděného odpadu u polopodzemních kontejnerů u samoobsluhy.  Od 1. května tedy u kontejnerů 
přibude uzamčená popelnice s otvorem pro umožnění vhozu PET lahve s použitým kuchyňským olejem.  
 
Usnesení: ZO schvaluje 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.  

hlasování: 7 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

 
 

8) Diskuze 

 
V diskuzi vystoupil občan XY z osady Dětřichovec, s dotazem na úpravu prostranství sběrného místa tříděného odpadu 
v Dětřichovci. Dále pak měl požadavek na opravu nefunkčního ampliónu bezdrátového rozhlasu. Starosta mu představil plán 
na úpravu tohoto sběrného místa, ke kterému dojde společně s připravovanou rekonstrukcí příjezdové cesty ke křižovatce u 
jeho domu. U reproduktoru se bude jednat o nefunkční baterii. Obec bude provádět kontrolu všech zařízení v působnosti 
obce a dojde k postupnému nahrazení dosluhujících baterií z roku 2014 za nové.  
 
XY představil zastupitelům svůj záměr na výstavbu biofarmy na svém pozemku p. č. 1206 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
Zodpovídal na jednotlivé dotazy zastupitelů. Nebyly konstatovány žádné překážky, které by bránily vydání souhlasu obecního 
úřadu se záměrem vybudování Biofarmy. 
 
Vznesena stížnost přítomného majitele sousedícího pozemku s polní cestou na pozemku p. č. 1612. Dle jeho vyjádření je 
cesta využívána devastujícím způsobem, jedním z hospodařících zemědělců na sousedních pozemcích. Domnívá se, že pokud 
má na své pozemky přístup ze zpevněné obecní komunikace p. č. 1601, nemusel by těžkou zemědělskou technikou tento 
pozemek sloužící i běžným občanům. Cesta je v takovém stavu. Starosta odpověděl, že takovému chování se dá těžko čelit, 
chová-li se někdo bezohledně. Náprava bude zdlouhavá a jako u všech podobných situací. Nejprve problém vnikne, jako 
v tomto případě, a teprve pak může obec reagovat. Řešení však bohužel v podobných případech bývá zdlouhavé a 
problematické. 

 

                              

 

 

 



  

 

Strana 5 (celkem 5) 

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:15 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Luboš Mauer   _______________________________  

  

  Jiří Zezulka   _______________________________   

 


