
 
 

USNESENÍ Č. 2/2019 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
KONANÉHO DNE 20.05.2019 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 

 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1) Program jednání dnešního zastupitelstva. 
 

2) Dodatek č. 2) smlouvy o dílo na „Havarijní oprava střešní, stropní části konstrukce a krovu 

Kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem“ mezi obcí Jindřichovice p.Sm. a 

firmou Aron house, s.r.o. se sídlem Na Zvonku 943/9, Liberec 460 15 a pověřuje starostu 

k podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo. 
 

3) Proplacení faktury v částce 223.776,28 Kč včetně DPH za vícepráce dle schváleného dodatku 

č. 2) smlouvy o dílo na „Havarijní oprava střešní, stropní části konstrukce a krovu Kostela 

Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem“ mezi obcí Jindřichovice p.Sm. a firmou 

Aron house, s.r.o. se sídlem Na Zvonku 943/9, Liberec 460 15. 

4) Prodej pozemku p.č. 744 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., o výměře 1.403 m2 žadateli XY, na 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 

5) Prodej pozemku p.č. 1456 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., o výměře 1.819 m2 žadateli XY.    

6) Prodej pozemku p.č. 1187 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., o výměře 735 m2 žadatelce XY.   
 

7) 2. úpravu rozpočtu v roce 2019. příjmy 218.000 Kč, výdaje 218.000 Kč. 
 

 

 
II. 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 
 

1) Výsledek výběrového řízení na realizaci akce „Oprava střechy, stropu, římsy a provedení nové 

podlahy kostela Nejsvětější Trojice“, z něhož vzešel jako zhotovitel firma Aron house, s.r.o. se 

sídlem Na Zvonku 943/9, Liberec 460 15 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s touto 

firmou.  
 

2) Zprávu o výsledku proběhlého výběrového řízení na opravu vybraných místních komunikací a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou Silkom, spol. s.r.o. Frýdlant.  
 

 
 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ: 

 

1) S podáním žádosti o dotaci na zřízení stanoviště včel za knihovnou za účelem výukového 

projektu Základní školy a vyčleňuje částku 30.500,- Kč jako vlastní podíl. 
 

2) Souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 90/1 dle oddělovacího plánu 

k výstavbě 4 rodinných domů a zajištění přístupu k obsluze části pozemku pro potřeby č.p. 

XY. 
 

3) Souhlasí s rozšířením předmětu podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. takto: 

Navrhované znění stanov: 

 



§2 Předmět podnikání 

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: 

• Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, 

• Velkoobchod a maloobchod. 

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 

provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Jindřichovice pod Smrkem 20.05.2019  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pavel Novotný          Martin Vondráček 
starosta obce                                                                       místostarosta obce 


