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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

20.05.2019 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš MAUER, Martin VONDRÁČEK, Jiří ZEZULKA, Michal 
KRAUSE, Ing. Petr PÁVEK, Milan ŘEHOŘ. 

Omluven:  Vojtěch KOPECKÝ 

Přítomno:  4 hosté  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Zahájení, kontrola úkolů 
2) Oprava kostela Nejsvětější Trojice  
3) Majetkoprávní operace 
4) Různé 
5) Diskuze 
6) Závěr 

 

Ověřovatelé zápisu: Martin Vondráček, Milan Řehoř    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: 8 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  

2). Oprava kostela Nejsvětější Trojice. 

Starosta informoval zastupitele o proběhlém výběrovém řízení na akci „Oprava střechy, stropu, římsy a provedení 
nové podlahy podkroví kostela Nejsvětější Trojice“, podpořené z Programu záchrany architektonického dědictví 
2019 z titulu Ministerstva kultury ČR. Součástí této informace bylo rovněž pověření starosty k podpisu smlouvy o 
dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Aron House Liberec. Nabídková cena včetně DPH činí 3.151.901,62 Kč. Na 
uvedenou akci, byla získána dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 1.400.000 Kč a dotace Libereckého kraje, 
v celkové výši 900.000 Kč. Přítomen jednání byl zástupce zhotovitele firmy Aron house Ing. Felger, který 
zastupitele seznámil s celkovým průběhem oprav  a stavu kostela, s pracemi již realizovanými v loňském roce, tak i 
s plánem na rok letošní. Za loňský rok vnikly vícepráce, které jsou řešeny samostatným dodatkem č. 2. Šlo 
zejména o náročnější provedení s ohledem na postupy památkově chráněného objektu. Starosta dále informoval 
o nově vzniklém spolku Campana, jenž si klade za cíl otevřít kostel široké veřejnosti a popularizace této 
bezpochyby významné historické památky.  
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Usnesení: ZO bere na vědomí 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.  
 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 
 
 

Usnesení: ZO schvaluje 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. 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 
 
 

Usnesení: ZO schvaluje 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. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                       
(usnesení bylo přijato) 

 
 

3) Majetkoprávní operace 

 
Schválení prodeje pozemku p.č. 744 o výměře 1.403 m2, žadatel XY. Zveřejněno od 28.03.2019 do 28.04.2019. 

 

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 744 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., o výměře 1.403 m2 žadateli XY., 
formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 

 
    
Schválení prodeje pozemku p.č. 1456 o výměře 1.819 m2 , žadatel XY. Zveřejněno od 28.03.2019 do 28.04.2019.   
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1456 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., o výměře 1.819 m2 žadateli XY za 
cenu 38.199 Kč.    
 

hlasování: 7 – 0 – 1                                                                          
(usnesení bylo přijato) 

 
 

Schválení prodeje pozemku p.č. 1187 o výměře 735 m2, žadatelka XY. Zveřejněno od 28.03.2019 do 28.04.2019.   
 

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1187 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., o výměře 735 m2 žadatelce XY za 
cenu 5.579 Kč.   

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 
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4) Různé 

 
    
Doručena žádost o příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s.. K tomuto bodu proběhla poměrně široká rozprava 
zastupitelů. Není přesně znám způsob financování předmětné linky, jak je nastaven celý systém a výstupy využití. 
Stejně tak není zřejmé fungování organizace. Starosta zastupitelů současně informoval, měnící se systém 
financování sociálních služeb v rámci působnosti Mikroregionu. Obec čekají složitější vyjednávací postupy, neboť 
přibude více povinností na straně obce. PO proběhlé diskuzi bylo přistoupeno k rozhodnutí. 
 
Zastupitel M. Krause nepřítomen v době projednávání. 

 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu Linky bezpečí, z.s.  
 

hlasování: 0 – 7 – 0                                                                          
(usnesení nebylo přijato) 

 
 
Zastupitel M. Řehoř seznámil přítomné s projektem místní základní školy na pozorovací úl, jehož úkolem je 
seznámit žáky se životem včely a zaměřením v souladu s přírodou. Za objektem knihovny vznikne stanoviště včel 
pod patronací školy. Tato žádá na tento rok o poskytnutí národní dotace. Zastupitelé pak vyčlení v rozpočtu částku 
na vznik včelího stanoviště. Dále byl představen vlastní úl, jak bude vpadat. Jednak bude součástí výuky a 
nezanedbatelným benefitem i včely u v blízkosti zahrádek v centru obce. Zastupitel Řehoř bude současně 
odborným patronem projektu. 
  
Zastupitel M. Krause opětovně přítomen zasedání. 

 
Usnesení: ZO souhlasí 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. 

 
hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 

 
 

 

Zastupitelům byl předložen plán s rozparcelováním pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., na němž by měli 
vzniknout 4 stavební parcely k výstavbě rodinných domů na ploše bývalé kovárny. Jedná se o zveřejnění záměru 
prodeje. V souvislosti s touto akcí byla doručena žádost manželů XY k odprodeji části pozemku k parkování a 
obsluze k jejich rodinnému domu.  
 
Usnesení: ZO 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.  
 
 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 

 
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem proběhlého výběrového řízení na opravu místních komunikací. V rámci 
podané žádosti v dotačním fondu Libereckého kraje – Program obnovy venkova. Jedná se o opravu vybraných 
místních komunikací penetračním povrchem. Došlo k oslovení 4 firem, s následujícím výsledkem: 
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číslo uchazeč výsledek 

 
1. 

 
CZ-ANEK´S, s.r.o., Frýdlant 

Sdělení firmy, že společnost nedisponuje technologií živičných 
nátěrů a nebudou podávat nabídku. 

2. STRABAG, a.s. Sdělení firmy, že neprovádí opravy penetračním makadamem. 

3. SILKOM, spol., s.r.o. Nabídková cena: 868.571,88 Kč včetně DPH. 

4. Tobis, spol., s.r.o., Frýdlant Společnost nereagovala na zaslanou poptávku. 

 
V případě úspěchu v dotačním řízení, se jedná částku ve výši 300.000 Kč. O poskytnutí dotace budeme 
informováni během června či července.   
  
Usnesení: ZO bere na vědomí 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.  
 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 

 
 

 
Schválení změny stanov FVS – rozšíření předmětu podnikání. V souvislosti s „vynuceným“ rozšířením předmětu 
podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. je připravována na letošní valnou hromadu dne 25. červnu 
2019 ke schválení změna §2 stanov společnosti. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. je nově držitelem 
koncese na silniční motorovou dopravu pro svá tři vozidla (sklápěč, cisterna, fekální vůz). Změna stanov musí být 
projednána ve všech zastupitelstvech akcionářů společnosti.    
 

Aktuální 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. 
 

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. 

 
Usnesení: ZO souhlasí s rozšířením předmětu podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 

 
 

Zastupitelům byla přeložena ke schválení 2. úprava rozpočtu v roce 2019. Z přiložené tabulky je zřejmý pohyb – 
Příjmy 218.000 Kč, Výdaje 218.000 Kč. 

 
Usnesení: ZO schvaluje 2. úpravu rozpočtu v roce 2019. příjmy 218.000 Kč, výdaje 218.000 Kč. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0                                                                          
(usnesení bylo přijato) 
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Zastupitel Ing. Pávek vznesl dotaz na stav vyhořelé skladové haly v Unitexu. Starosta informoval o realizované schůzce 
s panem Kratochvílem z firmy Sekra, která prováděla již minulosti na hale některé práce. Má předložit nabídku na opravu 
haly. 

 

                              

 

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:30 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Martin Vondráček  _______________________________  

  

  Milan Řehoř   _______________________________   

 


