
 
 

USNESENÍ Č. 5/2019 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
KONANÉHO DNE 09.12.2019 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 6 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1) 5. úpravu rozpočtu v roce 2019. Příjmy ve výši 846.000 Kč, výdaje ve výši -761.228,07 Kč, 
financování -1.607.228,07,- (zapojení VH z minulých let – peníze na účtu), to vše k 09.12.2019. 

2) 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 bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let.   

3) místní plán inkluze Jindřichovice pod Smrkem, pro období 2019 – 2022. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) znění aktualizovaných stanov DSO Mikroregionu Frýdlantsko dle předloženého materiálu a 
pověřuje starostu obce jejich podpisem. 

9) podání žádosti na pronájem pozemků p.č. 236 a 237 v k.ú. Dětřichovec, ze strany dosavadního 
vlastníka, Státního pozemkového úřadu ČR. 

10) zveřejnění záměru prodeje parcely p.č. 90/6 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. 

11) poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Domácí čistička odpadních vod“, pro objekt č.p.  
v Dětřichovci, žadatelka XY. 

12) poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Výměna oken na rodinném domě č.p.“ 
v Jindřichovicích p.Sm., žadatel XY. 

13) poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Domovní čistička odpadních vod u rodinného 
domu“ v Jindřichovicích p.Sm., žadatelka XY. 

14) poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části rodinného domu“ v Jindřichovicích 
p.Sm., žadatel XY. 

15) 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. 



16) poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části rodinného domu“ v Jindřichovicích 
p.Sm., žadatel XY. 
 

17) prodej pozemku p.č. 1626 státnímu podniku Lesy ČR za cenu 57.950 Kč.  
 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESOUHLASÍ: 

 

1) se záměrem provedením stavebních úprav obnovy bývalého teletníku dle dodaných informací. 

 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE PODPORUJE: 

 

1) ZO podporuje revitalizaci Frýdlantské nemocnice a je připraveno ji finančně podpořit. 
V současné době není schopní definovat částku podpory a tato bude určena ve druhém pololetí 
2020.  
 

 IV. 
ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE: 

 

1) starostu jednáním o možnosti odkoupení skladových objektů v bývalém podniku Unitex, od Ing. 
Stanislava Holemého a to v částce 3.000.000 Kč. 

 
 

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 09.12.2019  
 
 
 

 

 

 

 
Pavel Novotný 
starosta obce 


