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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

09.12.2019 

 

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

Omluven:  Michal KRAUSE, Ing. Petr PÁVEK, Jiří ZEZULKA. 

Přítomno:  14 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Rozpočet obce 2020 
3) Veřejnoprávní smlouvy - spolky 
4) Investiční záměr budova bývalého kravína 
5) Obecně závazná vyhláška - MP za odpad 
6) Obecně závazná vyhláška – Bioodpad 
7) Obecně závazná vyhláška – Svoz a likvidace odpadů  
8) DSO – aktualizace stanov 
9) Nemocnice Frýdlant – žádost Města Frýdlant o finanční podporu 
10) Majetkoprávní operace 
11) OFŽP 
12) Různé 

 

Ověřovatelé zápisu: Milan Řehoř – Martin Vondráček    Pověřen zápisem: Otto Novotný  

1). Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu.  

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. V úvodu jednání předal slovo přítomné 
ředitelce ZŠ a MŠ, p.o. Mgr. Dagmar Vondráčkové.   

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

1). Schválení místního plánu inkluze pro období 2019 – 2022.  

Ředitelka ZŠ a MŠ, p.o. Mgr. Dagmar Vondráčkové požádala zastupitele o schválení předloženého místního plánu 
inkluze obce. Plán vznikl na základě analýzy za rok 2019 a je plánován do roku 2022. Koncipován je tak, aby obec 
ve spolupráci se školou mohla žádat o dotační příspěvky na chod školy. Dále Mg. Vondráčková požádala o 
navýšení rozpočtu o 180.000 Kč na úhradu mzdových nákladů pracovníků školy ještě v letošním roce. Tento deficit 
byl ovlivněn úbytkem silného ročníku žáků a tím pádem menšího příjmu od Libereckého kraje. Škola má požádáno 
o doplatek ze strany kraje, ale není jisté, zda tyto finance obdrží. Uvedený finanční příspěvek má obec dle paní 
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účetní připraven ve svém rozpočtu a škole jej poskytne. V případě, že škola obdrží doplatek financí od Libereckého 
kraje, budou tyto vloženy do rezervního fondu školy. 

Usnesení: ZO schvaluje místní plán inkluze Jindřichovice pod Smrkem, pro období 2019 – 2022.      

 

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

2). 5. úprava rozpočtu v roce 2019 + rozpočet obce 2020. 

 
Zastupitelům byla předložena v pořadí 5. úprava rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 846.000 Kč, výdaje ve 
výši -761.228,07 Kč, financování -1.607.228,07 Kč,- (zapojení VH z minulých let – peníze na účtu), to vše 
k 09.12.2019. 

 
Usnesení: ZO schvaluje 5. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 846.000 Kč, výdaje ve výši -
761.228,07 Kč, financování -1.607.228,07 Kč,- (zapojení VH z minulých let – peníze na účtu), to vše k 09.12.2019. 

 

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

 

V příloze byl předložen rozpočet obce na rok 2020. Jedná se o rozpočet schodkový, schváleno v rámci závazných 
ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je 
v kompetenci účetní. Příjmy = 20.848.000 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 6.334.299,12 Kč. Celkové příjmy 
včetně financování = 27.182.299,12 Kč. Výdaje = 26.148.955,12 Kč, financování (položka 8124) = 1.033.344 Kč). 
Celkové výdaje včetně financování = 27.1182.299,12 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých 
let.   

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020. Jedná se o rozpočet schodkový, schváleno 
v rámci závazných ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 
323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. Příjmy = 20.848.000 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 6.334.299,12 
Kč. Celkové příjmy včetně financování = 27.182.299,12 Kč. Výdaje = 26.148.955,12 Kč, financování (položka 
8124) = 1.033.344 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 27.182.299,12 Kč. Schodek je vyrovnán přebytkem 
hospodaření z minulých let.   

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

3). Veřejnoprávní smlouvy – spolky.  

 
Jedná se o předložené žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020, částky jsou již zahrnuty v 
rozpočtu. Konkrétní požadavky dodány od následujících subjektů: Pěvecký sbor POHODA – 20.000 Kč, Klub žen – 
20.000 Kč, SDH – 50.0000 Kč, FK Sokol – 105.000 Kč, Lunaria – 15.000 Kč. 

 
Unesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 následujícím žádajícím 
subjektům: Pěvecký sbor POHODA – 20.000 Kč, Klub žen – 20.000 Kč, SDH – 50.0000 Kč, FK Sokol – 105.000 Kč, 
Lunaria 15.000 Kč.  

      hlasování: 6 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  
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4). Investiční záměr – obnova budovy bývalého kravína. 

 

XY předložil zpracovanou žádost obnovy zemědělského areálu v obci. Investorem akce je paní XY. Na tuto akci již 
bylo zahájeno MěÚ Nové Město p.Sm. územní řízení na zahájení stavby. Záměr byl v zastupitelstvu projednán již 
minulosti a stavebník se nevyrovnal se zásadními důvody, které byly již dříve příčinou nesouhlasu ZO, bylo tedy 
rozhodnuto, že obec podá námitku ke stavebnímu úřadu z následujících důvodů: 

- Dle PD není objekt napojen na žádnou technickou infrastrukturu, vzhledem i k příležitostnému 
(krátkodobému) ustájení dobytka by měl být napojen na vodu. 
 

- Není dostatečně popsáno, jak budou likvidovány splaškové a odpadní vody.  
 

- V PD není dostatečně popsáno, jak bude likvidován odpad vyprodukovaný dobytkem. Je psáno (bod 
B.2.10), že bude ukládán na určených hnojištích, ale není napsáno, kdy se tyto hnojiště nachází (určený 
pozemek) a jak je hnojiště provedeno (opatření proti uniku do podloží). 

 
- PD  (bod B.2.10) se v rámci ukládání hnoje odkazuje na Havarijní plán, havarijní plán ale není předložen.  

 
- V PD není specifikována maximální kapacita objektu pro ustájení dobytku (maximální počet kusu 

dobytka).  
 

- V PD (Bod B.1) je psáno, že záměr nezahrnuje asanace, demolice ani kácení dřevin. Dále v dokumentaci 
(Bod B.2.6) je psáno že budou prováděny bourací práce v částečném rozsahu obvodových stěn, otlučení 
omítek. Dále je zmíněno, že dojde ke kácení náletových dřevin.  

 
- Ve výkresové části je hlavní místnost nazvána jako přístřeší pro skot. Což neodpovídá popisu v technických 

zprávách, že e jedná především o sklad nářadí, materiálů a strojů pro zemědělský areál. 
  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce zásadně nesouhlasí se záměrem provedením stavebních úprav obnovy bývalého 
teletníku dle dodaných informací, neboť v přídě realizace hrozí ohrožení životního prostředí, zejména pitné 
vody.  

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

5). Obecně závazná vyhláška – MP za odpad. 

Zastupitelům byla v příloze předložena nová vyhláška 1/2020, stanovující výši místního poplatku za odpad. Od 
roku 2003, kdy obec zavedla vyhlášku upravující výši místního poplatku za odpad, nedošlo k jeho zvýšení. Od 
1.1.2020 dojde ke zvýšení základní sazby na 600 Kč za osobu a rok, při zachování současných úlev pro poplatníky. 
Náklady na likvidaci odpadu se pravidelně zvyšují. Přesto však i přes velkou platební morálku občanů nám za rok 
2018 činil rozdíl -417.366 Kč.     

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2020, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností 
od 1. ledna 2020. 

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

6). Obecně závazná vyhláška – Sběr bioodpadu.   

V příloze uvedena nová vyhláška 2/2020, stanovující nový způsob sběru bioodpadu. Ve vyhlášce je přesně 
specifikován způsob přebírání a ukládání bioodpadu v souladu s platnou legislativou.  
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2020, kterou se stanoví systém 
komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce 
Jindřichovice pod Smrkem, s účinností od 1. ledna 2020. 

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

7). Obecně závazná vyhláška – stanovení sběru a třídění odpadu.  

V příloze uvedena nová vyhláška 3/2020, stanovující způsob sběru a likvidace komunální odpadu a tříděného 
odpadu. Od 1.1.2020 vznikla pro obce povinnost sbírat odděleně kovy a jedné oleje a tuky (toto již o letošního 
roku sbíráme). Došlo tedy na vydání nové vyhlášky, kde jsou již tyto sbírané komunity zapracovány.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2020, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 
Jindřichovice pod Smrkem, s účinností od 1. ledna 2020. 

 

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

8). DSO aktualizace stanov. 

 
Zastupitelstvu obce je předložena k projednání aktualizace stanov DSO Mikroregion Frýdlantsko, která byla 
vyvolána novými aktivitami svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko, zejména pronajímáním mobilního podia 
nečlenským obcím (příjmy, které rozhodně nejsou ziskem, jsou využity na provozní náklady – zejména úhrada 
pojištění a provozních nákladů). Aktualizace stanov byla konzultována s právním oddělením KÚLK (Mgr.Brebtová). 
Kromě zásadních doplnění stanov zejména čl. III odst. 1g (pronájem), a čl. 15 bod 6 (jak bude nakládáno s příjmy 
pronájmu), byly ve stanovách provedeny další drobné úpravy na doporučení Mgr. Brebtové. Žádáme o schválení 
aktualizovaného znění stanov Mikroregionu Frýdlantsko a pověření starosty obce k podpisu stanov. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem schvaluje znění aktualizovaných stanov DSO 
Mikroregionu Frýdlantsko dle předloženého materiálu a pověřuje starostu obce jejich podpisem. 
 

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

 

9). Nemocnice Frýdlant – žádost města Frýdlant o finanční podporu. 

 
Přiložen dopis místostarosty Frýdlantu Jiřího Stodůlky se žádostí o finanční příspěvek na modernizaci nemocnice 
Frýdlant. Obec Jindřichovice si je vědoma nutnosti podpory nemocnice ale v současné době neví, jaké budou 
příjmy atd. výše podpory … vyčísleno ve druhém pololetí 2020.  cca. 100.000 Kč. 
 
Usnesení: ZO podporuje revitalizaci Frýdlantské nemocnice a je připraveno ji finančně podpořit. V současné 
době není obec schopna objem podpory definovat a tato bude určena ve druhém pololetí 2020.  

 
hlasování: 6 – 0 – 0   

                   (usnesení bylo přijato) 
 

10). Majetkoprávní operace. 

Obec požádala Pozemkový úřad o uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Dětřichovec – parc.č. 236 + parc.č. 
237, které jsou v reálu odvodňovacím korytem, jenž zatravněné, vyžadující tedy údržbu sekáním, případně i 
odstraňováním překážek zabraňujícím odtoku srážkové vody. Jedná se o pozemky podél nově zřízené komunikace 
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na bývalém, drážním tělese. S ohledem na připravovaný projekt cyklostezky je v zájmu obce přírodě blízkými 
opatřeními její okolí upravovat. Celková výměra obou pozemků je 7.235 m² a jejich pronájem dohodnutý za Kč 
0,10/m²/rok, tedy celkem za Kč 724,-/rok. Podmínky obec splní řádně podanou žádostí se schvalujícím  usnesením 
zastupitelstva obce,  o pronájmu  obou pozemků.  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na pronájem pozemků p.č. 236 a 237 v k.ú. Dětřichovec, 
v majetku Státního pozemkového úřadu ČR.  

 
hlasování: 6 – 0 – 0   

                   (usnesení bylo přijato) 
 

Státní podnik Lesy ČR požádal o odprodej pozemku p.č. 1626 v k.ú. Jindřichovice. Jedná se o cestu u základny. 
Kupující prohlašuje, že předmětný pozemek nakupuje se záměrem vybudovat retenční nádrž na náklady LČR. Na 
pozemek byla již v roce 2016 podána a schválena žádost usnesením 2/2016 ze dne 28.04.2016. Záměr prodeje byl 
zveřejněn od 28.04.2016 - 28.5.2016. Usnesením 4/2019 ze dne 02.09.2019 byl prodej schválen. Mění se pouze 
cena s ohledem na platnost nové vyhlášky 1. 8. 2019 a  nového posudku Bc. Jiří Blimela za výslednou cenu (57.950 
Kč) znaleckým posudkem stanovenou. Parcela č. 1626, zpřístupňuje lesní pozemky v majetku Lesů ČR s.p. a část 
parcely tvoří hráz budoucí vodní nádrže Jindřichovice taktéž v majetku Lesů ČR. Zmíněnou vodní nádrž mají Lesy 
ČR v plánu obnovit, momentálně to však není možné, protože výše zmíněná parcela tvoří součást budoucí hráze. 
Nákup tohoto pozemku je nutnou součástí obnovy. Obec prodejem pozemku současně tento cíl podporuje. 

Význam obnovy nádrže:  

1. Vodohospodářský - Zadržení vody v krajině – program Vracíme vodu lesu. 
2. Biologický – Podpora výskytu vodních a obojživelných živočichů 
3. Rekreační – využití pro účastníky letního tábora 
4.          Estetický – krajinotvorný význam – zlepšení krajinného rázu  

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodej pozemku p.č. 1626 státnímu podniku Lesy ČR za cenu 
57.950 Kč.  

 
hlasování: 6 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato)  

Žádost manželů XY o prodej parcely p.č. 90/6 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. za účelem výstavby rodinného domu. 
Jedná se o rozparcelovaný pozemek na bývalém statku-kovárny. Zveřejnění záměru prodeje – realizace na základě 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Z následné diskuze zastupitelstva vyplynulo, že není v zájmu obce prodávat 
pozemek pro rekreační účely. Obec již nemá téměř žádné pozemky k výstavbě pro rodinné bydlení. Z uvedeného 
důvodu se zveřejnění záměru prodeje bude týkat pouze domu pro rodinné bydlení i s ohledem na původní 
myšlenku toto území pro tento typ výstavby vyčlenit. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely p.č. 90/6 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. 
k výstavbě domu pro rodinný dům k trvalému bydlení.  

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

11). OFŽP. 

 
 

1) Paní XY, Dětřichovec, podala žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „Domácí čistička odpadních vod“, 
realizovaná na objektu č.p.  v Dětřichovci. Celkové náklady investice 58.497 Kč. 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Domácí čistička 
odpadních vod“, pro objekt č.p.  v Dětřichovci, žadatelka Brigita Latušinský.  
 

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

 
2) Pan XY, Jindřichovice p.Sm., podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „Výměna oken na rodinném 

domě č.p.“ v Jindřichovicích p.Sm. Celkové náklady investice 36.092 Kč. 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Výměna oken na 
rodinném domě č.p.“ v Jindřichovicích p.Sm., žadatel XY. 
 

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

 
3) Paní XY, Jindřichovice p.Sm., podala žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci stavby domovní čističky odpadních 

vod a vsakovací jímky na pozemku p.č. (novostavba dřevěného domu). Celkové náklady investice 48.813 Kč.  
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Domovní čistička 
odpadních vod u rodinného domu“ v Jindřichovicích p.Sm., žadatelka XY. 
 

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

4) Pan XY, Jindřichovice p.Sm., podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce zateplení části rodinného domu 
č.p. Celkové náklady investice 35.850 Kč. 

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části 
rodinného domu“ v Jindřichovicích p.Sm., žadatel XY. 

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

 
5) Paní XY, Jindřichovice p.Sm., podala žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „Přeměna vytápění 

z původního kotle na tuhá paliva na krbová kamna s výměníkem“ v rodinném domě č.p. Celkové náklady 
investice 75.937 Kč. 

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Přeměna vytápění 
z původního kotle na tuhá paliva na krbová kamna s výměníkem“ v Jindřichovicích p.Sm., žadatelka XY. 

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

 
6) Pan XY, Jindřichovice p.Sm., podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce zateplení části rodinného domu 

č.p. Celkové náklady investice 88.139 Kč. 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části 
rodinného domu“ v Jindřichovicích p.Sm., žadatel. 
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hlasování: 6 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

12). RŮZNÉ. 

 
Starosta informoval zastupitele o nabídce Ing. Stanislava Holemého, s odprodejem areálu bývalého podniku 
Unitex Obci Jindřichovice p. Sm. a to za cenu 3.000.000 Kč. Jedná se o skladové objekty, které jsou dosud 
v jeho majetku.  
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním o možnosti odkoupení skladových objektů 
v bývalém podniku Unitex, od Ing. Stanislava Holemého a to v částce 3.000.000 Kč.  

 

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

 
 
 
Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:50 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Milan Řehoř   _______________________________  

  

  Vojtěch Kopecký  _______________________________   

 


