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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

02.09.2019 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Lubomír LEŽOVIČ, Luboš MAUER, Martin VONDRÁČEK, Milan ŘEHOŘ, Vojtěch 
KOPECKÝ, Jiří ZEZULKA. 

Omluven:  Michal KRAUSE, Ing. Petr PÁVEK 

Přítomno:  4 hosté  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) IV. úprava rozpočtu 2019 
3) Informace o stavebním řízení Teplárna statek a hala Unitex  
4) Společné financování služeb DSO Frýdlantsko 
5) Agentura pro sociální začleňování 
6) Smlouva o zřízení služebnosti Lesy ČR, Obec, Pozemkový úřad. 
7) Smlouva o zřízení služebnosti Liberecký kraj 
8) Žádost o odkoupení pozemku Lesy ČR 
9) OFŽP 
10) Různé  

 

Ověřovatelé zápisu: Milan Řehoř – Vojtěch Kopecký    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: 7 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  

2). IV. úprava rozpočtu 2019. 

Zastupitelům byla předložena v pořadí 4. úprava rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 2.264.340 Kč, výdaje ve 
výši 4.892.836 Kč, financování +2.628.496,- (zapojení VH z minulých let – peníze na účtu), to vše k 31.08.2019. 

 
Usnesení: ZO schvaluje 4. úpravu rozpočtu v roce 2019. Příjmy ve výši 2.264.340 Kč, výdaje ve výši 4.892.836 Kč, 
financování +2.628.496,- (zapojení VH z minulých let – peníze na účtu), to vše k 31.08.2019. 

      hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  
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3). Informace o stavebním řízení Teplárna statek a hala Unitex 

 
Informace starosty – nelze dělit veřejnou zakázku, jednalo by se porušení zákona o veřejných zakázkách. 

Musíme zakázku na opravu teplárny provést en bloc, tzn. nezadávat po částech.  

 
Zastupitelé byli následně blíže seznámeni se stavem příprav a organizace na provedení stavebních prací na 
vyhořelém objektu Teplárny a skladové hale v Unitexu. Od 28. června je zveřejněna výzva k podání nabídek 
k realizaci stavebních prací dle připravených projektů. Současně byly firmy zabývající se těmito stavebními 
činnostmi oslovovány samostatnými výzvami.  Při operativnějším postupu by vedla cesta zadáním firmám podle 
jednotlivých profesí. To ovšem zákon o zadávání veřejných zakázek nedovoluje. Akce se musí vysoutěžit jako celek 
a pak bude případně prostor pro spolupráci s menšími firmami, jako subdodavateli. Bohužel je zřejmé, že se takto 
stavba prodraží. Jinou cestu ovšem zákon nedovoluje.       

 

4). Společné financování služeb DSO Frýdlantsko  

Jedná se o schválení částky společného financování sociálních služeb v rámci DSO Mikroregionu Frýdlantsko. Podíl 
obce činí 48.405,44 Kč. Obec nebude sama o sobě finančně přispívat na jednotlivé sociální žádosti (hospicová 
péče, prevence atd.), ale vše bude hromadně v rámci celkového objemu finančních prostředků přijatých od 
členských obcí přerozdělovat kancelář DSO Mikroregionu Frýdlantsko.   

Usnesení: ZO schvaluje částku ve výši 48.405,44 Kč jako podíl obce na financování sociálních služeb v rámci DSO 
Mikroregionu Frýdlantska. Částka bude ještě upřesněna a pravděpodobně o něco nižší.  

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

5). Agentura pro sociální začleňování. 

Obec podala na Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR žádost, o poskytnutí vzdálené dílčí podpory 
v oblasti vzdělávání. Tato podpora je typem odborné metodické podpory, kterou Odbor pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR poskytuje obcím. Příjemcem podpory je škola a obec vstupuje jako garant projektu. 

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí vzdálené dílčí podpory v oblasti vzdělávání, na Odbor pro 
sociální začleňování Úřadu vlády ČR.  

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

6). Smlouva o zřízení služebnosti Lesy ČR, Obec, Pozemkový úřad. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvě nájemní a dohoda o zpřístupnění staveniště. Státní 
podnik, Lesy ČR udělují souhlas, Státnímu pozemkovému úřadu souhlas s provedením výstavby vodního díla na 
budoucím služebném pozemku. Jedná se o stavbu propustku pod komunikací, který bude vybudován na pozemku 
p.č. 1603 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Poblíž mysliveckého rybníčku v pastvinách. 

Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu nájemní a dohodu o 
zpřístupnění staveniště k opravě propustku pod komunikací, který bude vybudován na pozemku p.č. 1603 v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem.  

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

7). Smlouva o zřízení služebnosti Liberecký kraj. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti k parcelám p.č. 1541 a 1561 v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem, v souvislosti se stavbou Polní cesty VPC 45.1 a 45.2. Výstavba cesty od hlavní 
silnice pod Můrinkami, s navázáním na cestu po staré trati, která je již realizována v minulých letech.  
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Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti k parcelám p.č. 1541 a 
1561 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, v souvislosti se stavbou Polní cesty VPC 45.1 a 45.2. 

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

8). Žádost o odkoupení pozemku Lesy ČR 

 
Státní podnik Lesy ČR podal žádost o odkoupení pozemku p.č. 1626 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
Jedná se o spodní cestu k táborové základně. Na tento pozemek byla již v roce 2016 podána žádost o 
odprodej a tento byl usnesením 2/2016 ze dne 28.04.2016 zveřejněn. Pozemek byl 23.04.2019 znalecky 
oceněn Petrem Kellnerem, a to na částku 703.300 Kč. 
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1626 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, státnímu podniku Lesy 
ČR. 

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

9). OFŽP 

 
Podaná žádost o příspěvek z OFŽP na výměnu oken v přízemí rodinného domu č.p. XY. Celková výše 
doložené investice 64.463 Kč. Výše příspěvku činí 12.893 Kč. Žadatel XY. 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 12.893 Kč z OFŽP na výměnu oken v přízemí 
rodinného domu č.p. XY.   
 

hlasování: 6 – 0 – 1   
                   (usnesení bylo přijato) 

 
Podaná žádost o příspěvek z OFŽP na instalaci tepelného čerpadla k vytápění rodinného domu č.p. XY. 
Celková výše investice 177.784 Kč. Výše příspěvku činí 15.000 Kč. Žadatel XY.  
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 Kč z OFŽP na instalaci tepelného čerpadla 
k vytápění rodinného domu č.p. XY.   
 

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

 

10). Různé 

 
 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení společnosti EMJ, s.r.o. Frýdlant, požádala o souhlas obce se 
zřízením nového odběrného místa na pozemku p.č. 1206 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Obcí je 
dotčen pozemek p.č. 1601. Majitel pozemku je XY. 
 
Usnesení: ZO souhlasí se zřízením odběrného místa na pozemku p.č. 1206, jehož majitelem je XY. 
 

hlasování: 7 – 0 – 0   
                   (usnesení bylo přijato) 
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Společnost ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení společnosti EMJ, s.r.o. Frýdlant, požádala o souhlas obce 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k parcele v majetku obce p.č. 1547 
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o objekt bývalého kravína, v majetku XY. Vzhledem k situaci, 
že Obec v minulosti vydala nesouhlasné stanovisko se záměre opravy bývalého chléva a jeho používání 
k ustájení dobytka pro nedostatek informací o nakládání s odpadními vodami a podobně a kdy není 
jasný záměr a rozsah stavebních prací, bylo rozhodnuto o neschválení žádosti a nevydání souhlasu.   
 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k parcele 
p.č. 1547 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem pro žadatele, kterým je XY. 
 

hlasování: 0 – 5 – 2   
              (usnesení nebylo přijato) 

 
 
 
XY, bytem Jindřichovice pod Smrkem XY, vyvolala diskuzi ohledně podmínek uzavřené smlouvy 
pronajatého pozemku p.č. 1346 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, nebo o změnu smlouvy o smlouvě 
budoucí. V současné době nemůže na výstavbu rodinného domu na uvedeném pozemku čerpat 
hypotéku, protože pozemek je do splnění podmínek v majetku obce. Dle uzavřené smlouvy má být 
prodej pozemku uskutečněn po kolaudaci postaveného rodinného domu. 

Starosta reagoval připomínkou, že zastavení obecního pozemku nebylo součástí původní dohody i 
smlouvy a vyjádřil názor, že by se zastavením obecního pozemku pro jiný subjekt ve prospěch banky 
zastupitelstvo mohlo dopustit trestního jednání. Pozemek by musel být rovnou prodán od samého 
začátku, a to nebylo záměrem, neboť by se obec zbavila vlivu nad jeho dalším osudem v případě 
nedodržení smlouvy stavebníkem. A to nebylo účelem smlouvy. Pozemky k výstavbě byly prodávány za 
výhodných cenových podmínek za účelem podpory rozvoje obce v oblasti bydlení. Prodej formou 
budoucí smlouvy kupní se obec chránila před spekulativním nákupem a následným prodejem. Tento 
konkrétní pozemek byl obcí v minulosti stejnou smlouvou prodán 3x. Ani jednou však nedošlo k jejímu 
k převodu pro nesplnění podmínek smlouvy a zůstal v majetku.  Paradoxně tak jejím důsledným 
dodržování mohla obec uzavřít stejnou smlouvu i s XY. Obec stanovila podmínky prodeje se svými 
důvody a je na kupujícím je dobře zvážit. Na druhou stranu se při budoucím rozhodování při prodeji 
pozemků se mohou zastupitelé těmto podmínkám věnovat. Ovšem vždy před uzavřením smlouvy. Jejich 
revize je vždy problematická. Obec již k prodeji v podstatě žádné pozemky nemá. Musí se v tomto 
ohledu tedy chovat obezřetně.    

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:26 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Milan Řehoř   _______________________________  

  

  Vojtěch Kopecký  _______________________________   


