
 

 

 USNESENÍ Č. 1/2021 
 ZASTUPITELSTVA OBCE 

 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 KONANÉHO DNE 29.03.2021 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
1) 1. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 180.236 Kč, výdaje ve výši 303.200 Kč, 

financování (položka -8115)  122.964 Kč, to vše k 29.03.2021. 
 

2) prodej pozemku p.č. 76/2 o výměře 40 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. žadatelce XY. 
 

3) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1161 o výměře 232 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. 
 

4) uzavření směnné smlouvy mezi obcí Jindřichovice p.Sm. a XY na 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. 1373 a 1374/2, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem v majetku JUDr. Evy 
Hlaváčkové. Vypořádání směňovaných pozemků je doloženo autorizovaným znaleckým 
posudkem. 
 

5) poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu obce Jindřichovice p.Sm. v roce 2021 následujícím 
spolkům a sdružením: Ekologické Informační Centrum Jindřichovice p.Sm., z.s.– 15.000 Kč, 
Lunaria Jindřichovice p.Sm. z.s., – 15.000 Kč, Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Dolní 
Řasnice 13.400 Kč (základní příspěvek + příspěvek místním včelařům podle počtu včelstev 
umístěných v příspěvkovém roce na stanovišti včel), Linka bezpečí, z.s. 3.000 Kč. 
 

6) poskytnutí příspěvku z OFŽP na obměnu vytápění v rodinném domě č.p. XY, žadatel XY.  
 

7) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Jindřichovice p.Sm. a firmou Kollert Elektro 
s.r.o., k přípojce elektřiny pro parcelu 749 v k.ú. Jindřichovice p.Sm.    
 

8) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Jindřichovice p.Sm. a firmou EMJ s.r.o. 
Frýdlant, k přípojce elektřiny pro parcelu 90/4 v k.ú. Jindřichovice p.Sm.    
 

9) stavbu bezodtokové vodní tůně na parcele 356 k.u. Dětřichovec dle předloženého projektu 
zpracovaného společností AquaKlimax s.r.o. Liberec. Vzniklá tůně, bude zabezpečena proti 
pohybu a přístupu hospodářských zvířat a zajištěna proti znečišťování fekáliemi. Souhlas obce 
s nevztahuje na případné další stavby, které bude projednány samostatně. 
 

10) prominutí úhradu platby nájemného za podnájem nebytových prostor na adrese 
Jindřichovice pod Smrkem 245 pronajatých za účelem provozování kadeřnických služeb, z 
důvodu opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících a to za 1. 
čtvrtletí roku 2021. Žadatelka XY. 
 
 
 

 

 



II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ: 

 
1) vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavbě Seníku a bytu na 

pozemku 448 a 1230 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. do té doby, než proběhne setkání stavebníka i 
zástupců obce. k projednávanému závěru.    
 

 
 

Jindřichovice pod Smrkem 29.03.2021  

 
 
 

 

 

 

 

            
Pavel Novotný 
starosta obce 

 


