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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

28.12.2020 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Vojtěch KOPECKÝ, Luboš MAUER, Martin VONDRÁČEK, Jiří ZEZULKA, Lubomír 
LEŽOVIČ 

Omluven:  Ing. Petr PÁVEK, Milan ŘEHOŘ, Michal KRAUSE. 

Přítomno:  15 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) Rozpočet obce 2021  + VI. úprava rozpočtu 2020 
3) DSO Mikroregion Frýdlantsko 
4) OZV 4/2020 – o místním poplatku ze psů 
5) Veřejnoprávní smlouva – spolky a sdružení 
6) Informace starosty obce 
7) OFŽP 
8) Různé 

 
 

Ověřovatelé zápisu: Martin Vondráček – Luboš Mauer  Pověřen zápisem: Otto Novotný  

 

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

Starosta provedl zahájení a přivítání účastníků, konstatoval usnášení schopnost. Následovalo určení zapisovatelů a 
schválení programu jednání, popřípadě kontrola plnění úkolů. V úvodu došlo k přesunu bodu přípojky el. energie 
na úvod hlasování.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2). Žádost o zřízení přípojky el.energie k odběrnému místu   

Zastupitelům byla předložena žádost o zřízení přípojky el.energie k odběrnému místu na parcele 1230 v k.ú. 
Jindřichovice p.Sm. Žadatel ČEZ Distribuce v zastoupení EMJ Frýdlant. Jedná se o objekt bývalého teletníku.  

Usnesení: ZO schvaluje zhotovení přípojky el.energie k odběrnému místu na parcele p.č. 1230 v k.ú. 
Jindřichovice p.Sm. 
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      hlasování: 0 – 3 – 3   
                                                                                      (usnesení nebylo přijato)  

3). VI. úprava rozpočtu obce v roce 2020 + schválení rozpočtu obce  

Účetní obce paní Pilecká, předkládá v příloze předložen rozpočet obce na rok 2021. 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 = 20.846.500 Kč, financování (položka -8115, 
8123) = 6.588.04,12 Kč. Celkové příjmy včetně financování = 27.434.504,12 Kč. Výdaje = 26.401.160,12 Kč, 
financování (položka 8124) = 1.033.344 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 27.434.504,12 Kč. Schodek bude 
krytý přebytkem hospodaření z minulých let.   

Dále je předložena ke schválení 6. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 0 Kč, výdaje ve výši 0 Kč, 
financování 0 Kč, to vše k 28.12.2020. Jedná se o přesuny v položkách v rámci závazných ukazatelů.  

 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2021. 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 = 20.846.500 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 6.588.04,12 
Kč. Celkové příjmy včetně financování = 27.434.504,12 Kč. Výdaje = 26.401.160,12 Kč, financování (položka 
8124) = 1.033.344 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 27.434.504,12 Kč. Schodek bude krytý přebytkem 
hospodaření z minulých let.   

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

 

Usnesení: ZO schvaluje 6. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 0 Kč, výdaje ve výši 0, financování 
(položka -8115) 0 Kč, to vše k 28.12.2020.    

 

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

4). DSO Mikroregion Frýdlantsko 

Zastupitelům byla předložena Informace k rozhlasům. Čestné prohlášení k funkčnosti rozhlasů (viz. emailová 
zpráva ze dne 13.11.), čestné prohlášení k 31.12. za rok 2020 je potřeba dodat do 31.1. Znění čestného 
prohlášení: Správce obec Jindřichovice pod Smrkem prohlašuje, že nemovitý majetek, a to bezdrátový varovný a 
vyrozumívací systém dle přílohy č. 3 Smlouvy o správě cizího majetku nacházející se na katastru obce Jindřichovice 
pod Smrkem je k 31. 12. 2020 plně funkční a digitální povodňový plán obce Jindřichovice pod Smrkem, který je na 
webovém portálu https://www.edpp.cz je k výše uvedenému datu aktuální. 
 
Dle smlouvy o správě, kterou obce podepsaly v roce 2018, budou "rozhlasy" ve správě obcí do 31.11. 2021. Do 
majetku jednotlivých obcí mají přejít k 1. 12. 2021, kdy, podle výše uvedené smlouvy končí udržitelnost projektu. 
Zároveň také připomínám, že v souladu s výše uvedenou smlouvou čl. IV/8 má každá obec povinnost do 31.1. 
předat kanceláři čestné prohlášení o funkčnosti varovného systému. (Lze podat i elektronicky s elektronickým 
podpisem). 
 

Usnesení: Obec Jindřichovice pod Smrkem prohlašuje, že nemovitý majetek, a to bezdrátový varovný a 
vyrozumívací systém dle přílohy č. 3 Smlouvy o správě cizího majetku nacházející se na katastru obce 
Jindřichovice pod Smrkem je k 31. 12. 2020 plně funkční a digitální povodňový plán obce Jindřichovice pod 
Smrkem, který je na webovém portálu https://www.edpp.cz je k výše uvedenému datu aktuální. 

 

hlasování: 6 – 0 – 0   
                     (usnesení bylo přijato) 
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5). Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, – o místním poplatku ze psů 

 
Jedná se o schválení nové vyhlášky 4/2020, – O místním poplatku ze psů. Přijetím této vyhlášky dojde k náhradě 
za vyhlášku č. 1/2011 ze dne 11.11.2011. Výše poplatkové povinnosti zůstává stejná, tj. 100 Kč/psa a kalendářní 
rok a 150 Kč za každého dalšího psa.  
 
Usnesení: ZO schvaluje přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 4/2020, O místním poplatku ze psů. 
 

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

6). Veřejnoprávní smlouvy 

 

Informace o podaných žádostech o příspěvek na činnost pro rok 2021. Dosud obdržel OÚ žádosti o těchto spolků a 
sdružení: FK Sokol Jindřichovice p.Sm. (105.000 Kč), Sbor dobrovolných hasičů (50.000 Kč), Klub žen (20.000 Kč), 
Pěvák (15.000 Kč), Campana (15.000 Kč).  
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2021 těmto spolkům: FK Sokol Jindřichovice 
p.Sm. (105.000 Kč), Sbor dobrovolných hasičů (50.000 Kč), Klub žen (20.000 Kč), Pěvák (15.000 Kč), Campana 
(15.000 Kč).  
 

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

7). Informace starosty obce 

 
Lesní hospodářský plán 2022 – 2031. Obecní úřad oslovil tři firmy s nabídkou na vypracování lesního 
hospodářského plánu obce pro období 2022 – 2031. Z oslovených firem podala nejnižší nabídku firma EKOLES-
PROJEKT, s.r.o. z Jablonce nad Nisou, s nabídkovou cenou 500 Kč bez DPH za ha. Rozloha lesů v majetku obce činí 
cca. 130 ha, což dělá částku 65.000 Kč bez DPH. Lesní hospodářský plán je nástroj vlastníka lesa jako pomůcka 
k hospodaření. Plán nám určuje složení lesa, jeho věkovou a druhovou strukturu, odborné a nucené zásahy ale 
rovněž výsadbu. Lesní hospodářské plány jsou legislativně zakotveny v paragrafech 24, 26 a 27 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) a ve vyhlášce Ministerstva zemědělství České republiky č. 
84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.   
 

8). OFŽP 

 
XY, bytem Jindřichovice p.Sm. XY požádal o příspěvek z OFŽP na doplnění fotovoltaického systému na domě č.p. XY. Celkové 
náklady investice 67.609 Kč. 

 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP XY na realizaci akce „Doplnění fotovoltaického systému 
na domě č.p. XY“ v Jindřichovicích pod Smrkem.  
 

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

 

XY, bytem Jindřichovice p.Sm. XY, požádal o příspěvek z OFŽP na výměnu oken u rodinného domu č.p. 291. Celkové náklady 
investice 54.395 Kč. 

 
 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP XY, na realizaci akce „Výměna oken u rodinného domu č.p. 
XY“ v Jindřichovicích pod Smrkem.   
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hlasování: 6 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 

8). Různé 

Jak byli někteří zastupitelé příležitostně seznámeni, JUDr. Hlaváčková z. čp. 45 navrhla obci směnu pozemků. 
Nabízí zhruba 18000 m2 pozemku s využitím funkce lesa (součást biotopu přes cestu vlevo u mokřadu ,,Žabák“ tři 
pozemky v celkové výměře kolem 5900m2. zde by nám to pomohlo v zamýšleném záměru vytvoření meandrů, 
které by pak mohly procházet oběma stranami, protože bychom pak měly k dispozici obě strany v majetku obce. 
Přišli bychom sice o tři stavební pozemky, ale je zde významný potenciál vodní zásobárny vody a jejího prameniště 
a je jistě v zájmu obce toto území ochránit. Je to příležitost toto území ještě lépe ochránit.   

 
Usnesení: ZO schvaluje směnu pozemků p.č. 90/1, 90/5 a 90/9 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem v majetku 
obce Jindřichovice pod Smrkem, za pozemky p.č. 1374/1 a 1374/2, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, 
v majetku XY a pověřuje starostu obce k jednání ve věci směny a zajištění cenového odhadu na pozemky p.č. 
1374/1 a 1374/2. 
    

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

 
 

Zastupitelstvu byla předložena ke schválení smlouva o nájmu pozemku p.č. 1171 a pozemku p.č. 1538 vše v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o pozemky u vlakového nádraží, v majetku SŽDC. Uzavření této smlouvy je 
podmínkou k pozdějšímu převodu.  
 
Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 1171 a pozemky p.č. 1538 vše v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o pozemky u vlakového nádraží, v majetku SŽDC.  
 

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

Žádost o odkoupení části pozemku části pozemku p.č. 744 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, za účelem scelení 
k sousednímu pozemku 743. majitelé sousedního pozemku 743 na tomto pozemku plánují výstavbu chaty. 
Žadatelé XY.  
 
Usnesení: ZO neschvaluje prodej dotčeného pozemku p.č. 744 ani žádný z jeho částí. Z tohoto důvodu, nebude 
zveřejňován ani záměr prodeje.  
 

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

 

 
Zastupitelstvu byl předložen starostou obce návrh, na prominutí úhrady platby nájemného za podnájem 
nebytových prostor na adrese Jindřichovice pod Smrkem 13, pronajatých za účelem provozování pohostinských 
služeb, z důvodu opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby od 14. října 2020, za 
měsíce říjen, listopad, prosinec 2020 a dále dle nařízení uzavření provozoven v roce 2021. 

 

Usnesení: ZO schvaluje prominutí úhradu platby nájemného za podnájem nebytových prostor na adrese 
Jindřichovice pod Smrkem 13 pronajatých za účelem provozování pohostinských služeb, z důvodu opatření 
nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby od 14. října 2020, za měsíce říjen, listopad, 
prosinec 2020 a dále dle nařízení uzavření provozoven v roce 2021.  
 

hlasování: 6 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 
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Po skončení jednání poděkoval místostarosta občanům za účast a ve 20:10 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Luboš Mauer   _______________________________  

  

  Martin Vondráček  _______________________________   


