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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

02.03.2020 

 

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

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

Přítomno:  12 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) I. Úprava rozpočtu obce v roce 2020 
3) DSO Mikroregion Frýdlantsko 
4) Majetkoprávní operace 
5) OFŽP 
6) Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky elektřiny 
7) Různé 

 
 

Ověřovatelé zápisu: Lubomír Ležovič – Luboš Mauer    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: 6 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  

2). I. Úprava rozpočtu v roce 2020.  

Účetní obce paní Pilecká, předložila ke schválení I. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 809.050 Kč, 
výdaje ve výši 2.734.907 Kč, financování 1.925.857 Kč, to vše k 2.3.2020. Změna s finančním výborem projednána.  

Usnesení: ZO schvaluje 1. úprava rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 809.050 Kč, výdaje ve výši 2.734.907 
Kč, financování (položka -8115) 1.925.857 Kč, to vše k 2.3.2020.   

 

hlasování: 5 – 0 – 1 
              (usnesení bylo přijato) 
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3). DSO Mikroregion Frýdlantsko 

 
Z kanceláře DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám byly předloženy ke schválení následující dokumenty, které je 
potřebné projednat v jednání zastupitelstva obce. Jedná se o schválení: 
 
Dodatku č. 1) ke smlouvě na kompostéry (naše obec však nebyla těchto hromadných smluv zúčastněna. Řešeno 
bylo v roce 2015 samostatnou dotací ze SFŽP).  
 
Komunitní plánování – plánování sociálních služeb na Frýdlantsku: Jedná se o vytvoření pozice koordinátora 
plánování sociálních služeb na Frýdlantsku v rámci DSO. Účel projektu: Podpora zajištění střednědobého 
plánování sociálních služeb v území ORP metodou komunitního plánování, jehož cílem je vytvoření, aktualizace a 
plnění komunitního plánu. Přínosem projektu je zajištění sítě sociálních služeb, zjišťování potřeb v území a 
komunikace s krajským úřadem Libereckého kraje, která je nezbytná pro zajištění dostupnosti sociálních služeb v 
území. Bude pro obce na Frýdlantsku zajišťovat činnosti, které jsou vymezeny náplní práce (viz příloha). - délka 
projektu max. 24 měsíců do 12/2021.  
 

Usnesení: ZO schvaluje zapojení obce do  projektu  "Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku"  v 
letech  2020-2021 a souhlasí s vyčleněním určené částky v r. 2020, která je součástí členského příspěvku na rok 
2020 a předpokládané obdobné částky na náklady projektu v roce r. 2021, která bude součástí mimořádného 
členského příspěvku na rok 2020 na spolufinancování podílu žadatele a převodem této částky do rozpočtu 
Mikroregionu Frýdlantsko, DSO, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt. 
 

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

 

Poradenství pro Frýdlantsko II. Za účelem podpory fungování kanceláře DSO, bude podána žádost do dotačního 
programu Libereckého kraje POV DT 6 na projekt Poradenství pro rozvoj Frýdlantska. S ohledem na podmínky 
dotačního titulu bude podíl spolufinancování DSO 51 %. Délka projektu do 09/2021. Výdaje na kancelář bez 
projektu vycházejí na 17 měsíců na 14 Kč na obyvatele, v případě podání žádosti se výdaje sníží na 7,7 Kč na 
obyvatel. Účel projektu: zajištění servisu pro členské obce Mikroregionu Frýdlantska, podpora rozvoje Frýdlantska.  
- organizace valného shromáždění, 
- vedení účetnictví a hospodaření DSO 
- koordinace zápůjček podia 
- povinná udržitelnost v projektů: Komposty, monitorovací zprávy (5 let) a Mikroregion GO, Varovný systém v roce 
2020 
- režijní náklady 
-  mini projekt nastavení fungování kanceláře - tvorba míst po veřejné zakázky a administraci projektů - návštěva 
3-4 DSO (Lanškrounsko, Jilemnicko, + další funkční), vyhodnocení návštěv, návrh řešení  
- možnost organizace informačních seminářů pro veřejnost 2 x do roka 
- možnost aktualizace PRO pro max 3 obce bez veřejného projednávání 

Usnesení: ZO schvaluje zapojení obce do projektu "Poradenství pro Frýdlantsko II" v letech  2020-2021 a 
souhlasí s vyčleněním částky 4.982,- na pokrytí nákladů projektu v období 2020-2021 která bude součástí 
mimořádného členského příspěvku na rok 2020 na spolufinancování podílu žadatele a převodem této částky do 
rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt.   

 

hlasování: 6 – 0 – 0 
              (usnesení bylo přijato) 
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4). Majetkoprávní operace.  

Schválení prodeje pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem na výstavbu rodinného domu. Žadatelé 
manželé XY. Záměr prodeje zveřejněn v době od 10.12.2019 do 10.01.2020.   

 
 

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem na základě smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní, manželům XY, za účelem výstavby rodinného domu.  

 

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

 

Pořízení nemovitých věcí v k.ú. Dětřichovec. Jedná se pozemek p.č 110 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí 
pozemku je stavba - budova č.e. 2 (stavba pro rodinnou rekreaci), pozemek p.č. 111 (trvalý travní porost), 
pozemek p.č. 112/2 (trvalý travní porost), vše zapsáno na LV č. 90. Jedná se o dům vedle Skučků v Dětřichovci. 
Záměr je zvážit celkové okolnosti. Nejde o dům, ale o souvislosti souboru prodávaných pozemků a jejich významu. 
V cípu pozemku do tvaru podkovy je u silnice III. třídy situována studna. Na studnu byl v minulosti napojen dům 
přes silnici. Když byl pozemek od PÚ ČR odkoupen vzápětí ve studni tehdejší majitel odstřihl napájení. Tomuto 
kroku jej vedla skutečnost, že vlivem nově pořízeného vrtu nad prodávaným domem, v době masívního čerpání 
vody je strhávána vod z přilehlé studny u této nemovitosti. Cílem tedy je celý soubor za tuto cenu koupit a dostat 
spodní studnu pod kontrolu obce a zřídit z ní veřejný zdroj vody k zásobování vodou (geodeticky oddělit vlastním 
p. č. a propojit se sousedním pozemkem obce. Následně zbytek předmětné nemovitosti obec nabídne k prodeji. 
Za tímto účelem bud provedeno zveřejnění záměru prodeje, jakmile budou v tomto směru podniknuty všechny 
potřebné kroky. Cílem tedy primárně není zisk, cílem je veřejný zdroj vody, který je v této lokalitě důležitý. Dům je  
s vybavením ve stavu rekreačního objektu k nastěhování.  
 
Usnesení: ZO schvaluje pořízení nemovitých věcí v k.ú. Dětřichovec. Jedná se o následující: pozemek parcelního 
čísla 110 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí pozemku je stavba - budova č.e. 2 (stavba pro rodinnou 
rekreaci),  pozemek p.č. 111 (trvalý travní porost), pozemek p.č. 112/2 (trvalý travní porost), vše zapsané 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, pro 
obec Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec, katastrální území Dětřichovec, a to na listu vlastnictví č. 90, za 
celkovou částku ve výši 1.850.000 korun. Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostu Pavla Novotného k 
zakoupení prodávaných nemovitostí, včetně podpisu kupních smluv a ostatních dokumentů souvisejících s 
nákupem.  
 

hlasování: 5 – 0 – 1                                              
 (usnesení bylo přijato) 

 
XY, bytem Jindřichovice pod Smrkem XY, podala žádost o odprodej pozemku p.č. 1542/2 o celkové výměře 1 m2 

v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o zveřejnění záměru prodeje. S ohledem, na administrativní náročnost 
této nevýznamné transakce, která je spíše nápravou stavu starosta navrhuje pozemek darovat. 

 

Usnesení: ZO zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 1542/2 o celkové výměře 1 m2 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem.  
 

hlasování: 6 – 0 – 0                                                                      
 (usnesení bylo přijato) 
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5). OFŽP. 

Pan XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „Výměna části původních 
oken u rodinného domu č.p. XY“. Celkové náklady investice 53.530 Kč. 

 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Výměna části původních oken u 
rodinného domu č.p. XY“, žadatel XY.  

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

Pan XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „Opatření ke snížení 
energetické náročnosti rodinného domu č.p. XY“. Jedná se o výměnu původní střešní krytiny za dvouplášťovou 
izolační střešní krytinu a výměnu střešních oken. Celkové náklady investice 490.000 Kč. 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Opatření ke snížení energetické 
náročnosti rodinného domu č.p. XY“, žadatel XY.  

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

Pan XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části 
rodinného domu č.p. XY“. Celkové náklady investice 75.000 Kč. 

 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části rodinného domu č.p. XY“, 
žadatel XY.  

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

Pan XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části 
rodinného domu č.p. XY“. Celkové náklady investice 123.994 Kč. 

 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Zateplení části rodinného domu č.p. XY“, 
žadatel Pavel Novotný.  

hlasování: 5 – 0 – 1   
             (usnesení bylo přijato) 

Pan XY, Jindřichovice p.Sm. XY, podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci stavby domovní čističky odpadních 
vod a vsakovací jímky pro objekty č.p. XY a č.e. XY. Celkové náklady investice 78.059 Kč.  
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Domovní čistička odpadních vod u 
rodinného domu č.p. XY a č.e. XY“ v Jindřichovicích p.Sm., žadatel XY. 

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

Paní XY, Hejnice, podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci stavby domovní čističky odpadních vod a vsakovací 
jímky pro novostavbu svého rodinného domu v Dětřichovci na parcele č. XY. Vybudování uvedené ČOV bylo 
podmíněno vydáním souhlasu obce s výstavbou rodinného domu v roce 2014. Celkové náklady investice 116.480 
Kč.  
 
Usnesení: ZO obce schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na realizaci akce „Domovní čistička odpadních vod u 
novostavby rodinného domu na parcele č. XY“ v Dětřichovci, žadatelka XY. 
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hlasování: 6 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

6).  Žádost o vyjádření ke stavbě přípojky elektřiny 

 
Společnost Kollert Elektro, s.r.o. připravuje pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. projekt na zhotovení nové přípojky 
elektřiny nového odběrného místa na p.p.č. 749 (na smlouvu o smlouvě budoucí kupní má pronajato XY.   
 
Usnesení: ZO souhlasí se zhotovením nové přípojky el. energie, pro odběrné místo na parcele p.č. 749 na 
základě smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

7).  Různé 

 
Manželé XY, Jindřichovice pod Smrkem XY, podali žádost o vyjádření obce k výstavbě 2 rodinných domů na p.p.č. 
XY (trvalý travní porost) o výměře 6.580 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
 
Usnesení: ZO schvaluje žádost manželů XY, s výstavbou 2 rodinných domů na parcele p.č. XY v .ú. Jindřichovice 
p.Sm.  

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

 
Hospicová péče sv. Zdislavy podala žádost o finanční příspěvek pro tuto organizaci na rok 2020 ve výši 5 
Kč/obyvatele. Jejich poskytované služby se totiž nehradí v rámci hromadného příspěvku pro DSO Mikroegion 
Frýdlantsko. 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 Kč na obyvatele pro hospicovou péči sv. Zdislavy.   

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

 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Dolní Řasnice, předložil žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na 
podporu včelařství.  
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč pro Český svaz včelařů, základní organizaci Dolní 
Řasnice.   

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

Ekologické informační centrum Jindřichovice pod Smrkem, z.s. podalo žádost o příspěvek na činnost spolu v roce 
2020 ve výši 15.000 Kč. 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku činnost spolku ve výši 15.000 Kč pro Ekologické informační 
centrum Jindřichovice pod Smrkem, z.s. 

hlasování: 6 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 
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Zastupitel Martin Vondráček vznesl dotaz, na stav opravy vodní plochy za ,,Dubem“. Zde je nutné vyčistit a opravit 
stávající nátokový i výtokový objekt v rámci běžné údržby. Nádrž funguje jako retenční v rámci zadržování vody 
v krajině. Zastupitel Luboš Mauer odpověděl, že na přelomu března a dubna nastoupí na místo prováděcí firma, 
která nejprve navrhne postup, aby se vše stihlo ještě v době vegetačního klidu.  
 
XY vznesla dotaz na stav „psí dráhy“ u nové cesty směrem do Dětřichovce. Je zde sejmutá ornice a skrývka zeminy. 
Starosta vysvětluje, že se jedná o soukromou akci a obec vznesla dotaz na městský úřad Frýdlant a Nové město 
pod smrkem. Bylo přečteno sdělení stavebního úřadu. Současně byl krátce zmíněn plánovaný režim provozu 
cyklostezky ,,Kukačka“ i bývalá železniční trať. Zde není žádoucí a prakticky je funkčně vyloučen současný provoz 
motorových vozidel pěších turistů a cykloturistů. Obec se profiluje jako obec směřující k rozvoji šetrné turisty a 
není v zájmu obce zde svést automobilovou dopravu z příhraničí. Pro tento účel jsou kapacitně vybudovány dvě 
nedaleké silniční komunikace III. tř. v Novém Městě pod Smrkem a v Srbské.    

 
 
Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:20 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Lubomír Ležovič  _______________________________  

  

  Luboš Mauer   _______________________________   

 


