USNESENÍ Č. 5/2020
ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
KONANÉHO DNE 16.11.2020
Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto:
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1) 5. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 837.361,20 Kč, výdaje ve výši 647.380,20
Kč, financování (položka -8115) -189.981 Kč, to vše k 16.11.2020.

2) výší příspěvku 76.504 Kč od obce Jindřichovice pod Smrkem do Rozpočtu Mikroregionu
Frýdlantsko, dle přiloženého návrhu rozpočtového provizoria pro rok 2021 a souhlasí se
zpracováním této částky do rozpočtu obce na rok 2021.
3) dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
uzavření příkazní smlouvu s Mgr. XY, Ph.D., jejíž předmětem je zajištění činností pořizovatele
Územního plánu Jindřichovice pod Smrkem.
4) poskytnutí příspěvku z OFŽP XY na realizaci akce „Výměna oken u rodinného domu“ č.p. XY
v Jindřichovicích pod Smrkem.
5) poskytnutí příspěvku z OFŽP Ing. XY na realizaci akce „Vybudování ČOV u rodinného domu
XY“ v Jindřichovicích pod Smrkem.
6) poskytnutí příspěvku z OFŽP XY na realizaci akce „Zateplení stropu u rodinného domu č.p. XY“
v Jindřichovicích pod Smrkem.
7) poskytnutí měsíční odměny ve výši 12.639 Kč, pro neuvolněného místostarostu obce
Lubomíra Ležoviče, s účinností od 1.12.2020.
8) vydání souhlasného stanoviska k výstavbě dvou fóliovníků, umístěných na p.p.č. 1207 a 1457
v k.ú. Jindřichovice p.Sm. Fóliovníky budou sloužit k pěstování zeleniny. Žadatelem je XY.

II.
ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE:
1) starostu k odkoupení domu č.p. 386 v obci Jindřichovice p.Sm., pokud cena dohodnutá s
prodávajícím nepřekročí nabídnutou cenu 800.000 Kč.

III.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESOUHLASÍ:
1) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby číslo IP -12-4010415, LB-Jindřichovice p.S.-ppč. 1424.
2) s realizací stavby číslo IP -12-4010415, LB-Jindřichovice p.S.-ppč. 1424., varianty č. 4) v příloze
tohoto usnesení.

Jindřichovice pod Smrkem 16.11.2020

Pavel Novotný
starosta obce

