
 

 

 USNESENÍ Č. 6/2020 
 ZASTUPITELSTVA OBCE 

 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 KONANÉHO DNE 28.12.2020 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 6 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
 

1) 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.   
 

2) 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.    
 

3) přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 4/2020, O místním poplatku ze psů. 
 

4) 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).  

 
5) poskytnutí příspěvku z OFŽP XY na realizaci akce „Doplnění fotovoltaického systému na domě č.p. 

XY“ v Jindřichovicích pod Smrkem. 
 

6) poskytnutí příspěvku z OFŽP XY, na realizaci akce „Výměna oken u rodinného domu č.p. XY“ 
v Jindřichovicích pod Smrkem.   
 

7) 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. 

 
8) 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. 
 

9) 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. 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE PROHLAŠUJE: 

 
1) 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. 
 
 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE: 

1) zhotovení přípojky el.energie k odběrnému místu na parcele p.č. 1230 v k.ú. Jindřichovice 
p.Sm. 

2) prodej dotčeného pozemku p.č. 744 ani žádný z jeho částí. Z tohoto důvodu, nebude 
zveřejňován ani záměr prodeje. 

 

 
 

 
 
 

Jindřichovice pod Smrkem 28.12.2020  

 
 
 

 

 

 

 

            
Pavel Novotný 
starosta obce 

 


