USNESENÍ Č. 3/2020
ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
KONANÉHO DNE 29.06.2020
Zastupitelstvo obce se v počtu 6 zastupitelů usneslo takto:
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1) uzavření rezervační smlouvy na prodej nemovitosti č.p. 2 v Dětřichovci a dotčených pozemků,
za účasti realitní kanceláře REHYPEX, s.r.o. jakožto zprostředkovatele, Obce Jindřichovice pod
Smrkem jakožto vlastníka objektu a manželů XY a XY jako zájemci o koupi.
2) možnost žadatelům o koupi využít předmětnou nemovitost jako objekt rekreace, do doby
trvání rezervační smlouvy, tedy do 31.08.2020 dle podmínek uvedených v rezervační
smlouvě.
3) 3. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 369.018 Kč, výdaje ve výši 298.000 Kč,
financování (položka -8115) -71.018 Kč, to vše k 30.06.2020.
4) výsledek hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 - BEZ VÝHRAD.
5) VH (+2.040.039,84Kč) za rok 2019 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období), to vše k 30.06.2020.
6) roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30.06.2020.
7) VH p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. (+109.339,03 Kč) za rok 2020 a převedení zůstatku do
rezervního fondu, to vše k 30.06.2020.
8) poskytnutí příspěvku XY na realizaci akce „Dodávka a montáž tepelného čerpadla“
k rodinnému domu č.p. v Jindřichovicích pod Smrkem.
9) jako další oddávající osobu zastupitele obce Milana Řehoře k dosud již určeným oddávajícím,
kterými jsou starosta a místostarosta obce.

II.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
1) zprávu o vyhodnocení předložených nabídek na opravu místní komunikace p.č. 1572 v k.ú.
Jindřichovice pod Smrkem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou
firmou Silkom, spol. s.r.o. Frýdlant.

III.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESOUHLASÍ:
1) s projektem obnovy bývalého teletníku na čísle parcely 459 v obci Jindřichovice p.Sm.
Stavebník nepředložil zastupitelstvem požadovanou stavební dokumentaci (viz usnesení
z prosince 2019) a podklady které zaslal jsou zmatečné a vztahují se na jiná parcelní čísla
(havarijní plán hnojiště) než ta která jsou předmětem uvedeného projektu.
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Lubomír Ležovič
místostarosta obce

