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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

29.03.2021 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Vojtěch KOPECKÝ, Luboš MAUER, Martin VONDRÁČEK, Jiří ZEZULKA, Lubomír 
LEŽOVIČ, Ing. Petr PÁVEK, Michal KRAUSE. 

Omluven:  Milan ŘEHOŘ 

Přítomno:  17 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) I. úprava rozpočtu 2021 
3) Majetkoprávní operace 
4) Veřejnoprávní smlouva – spolky a sdružení 
5) OFŽP 
6) Stavby občanů 
7) Různé 

 
 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Zezulka – Michal Krause   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.  

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

      hlasování: 8 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  

2). I. Úprava rozpočtu obce v roce 2021   

Účetní obce paní Pilecká, předložila ke schválení 1. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 180.236 Kč, 
výdaje ve výši 303.200 Kč, financování 122.964 Kč, to vše k 29.03.2021.  

Usnesení: ZO schvaluje 1. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 180.236 Kč, výdaje ve výši 303.200 
financování (položka -8115) 122.964 Kč, to vše k 29.03.2021.    

      hlasování: 8 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  
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3). Majetkoprávní operace  

1.  Schválení prodeje pozemku, žadatelka XY. Jedná se o pozemek p.č. 76/2 o výměře 40 m2 (zahrada pana XY za 
bývalou požární zbrojnicí), na který byl vypracován geometrický plán. Jedná se o nápravu stavu. Zveřejnění 
záměru prodeje bylo uskutečněno usnesením 4/2020 ze dne 31.08.2020. 

 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 76/2 o výměře 40 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. žadatelce XY. 

 

hlasování: 8 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 

2)  Zveřejnění záměru prodeje pozemku, žadatel XY (bude kupovat do SJM). Jedná se o pozemek p.č. 1161 o 
výměře 232 m2. Pozemek se nachází v zaplocené zahradě žadatelů a je několik generací využíván. Stav vznikl 
při hospodaření ČD v sousedství. Zde Jedná se o se jedná o nápravu stavu.    

 

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1161 o výměře 232 m2 v k.ú. Jindřichovice 
p.Sm. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 
 

3)  Schválení znění směnné smlouvy mezi obcí Jindřichovice p.Sm. a XY. Týká se směny pozemků p.č. 90/1, 90/5 a 
90/9 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře celkem 5.458 m2 v majetku obce Jindřichovice pod 
Smrkem, za pozemky p.č. 1373 a 1374/2, o výměře celkem 15.018 vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 
v majetku JUDr. Evy Hlaváčkové. Na pozemky byl proveden odhad znalcem Mesznerem, přičemž rozdíl 2.630 
Kč bude vypořádám po podpisu kupní smlouvy. XY současně, ke své tíži, dohodou přijala i úhradu znaleckého 
posudku. 

 
Usnesení: ZO schvaluje 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 XY. Vypořádání směňovaných 
pozemků je doloženo autorizovaným znaleckým posudkem.   
 

hlasování: 7 – 0 –1   
(usnesení bylo přijato) 

 

4). Veřejnoprávní smlouvy  

Informace o podaných žádostech o příspěvek na rok 2021.  EIC Jindřichovice p.Sm. – 15.000 Kč, Lunaria 
Jindřichovice – 15.000 Kč, Český svaz včelařů – 5.000 Kč, Hospicová péče Sv. Zdislavy – (3.500 Kč v loňském roce). 
V den konání zastupitelstva byla doručena žádost o finanční podporu ve výši 5.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. 
Následovala všeobecná diskuze. Zastupitelem Ing. Pávkem kritizován způsob podání Linky bezpečí, z.s. formou 
oběžníku, bez hlubšího rozboru a zdůvodnění podpory. Působí to dojmem, ,,dejte nám peníze a neptejte se“! Při 
následné diskuzi Starosta Pavel Novotný s kritikou souhlasil, nicméně navrhl alespoň částečnou podporu Linky. 
Obecně Informoval o práci Terapeutické komunity, ambulantního poradenství Advaita, která dlouhodobě řeší 
sociální a rodinné dopady Covidové krize. Z informací vyplývá eskalace rodinných a vztahových potíží, které často 
končí tragicky. Lidé v nouzi totiž nemají, komu se svěřit či požádat o pomoc. Navrhl tedy příspěvek snížit na 3000 
Kč, jako alespoň symbolickou podporu. Pro obec je to marginální částka pod rozlišovací schopnosti zde ovšem 
může pomoci. V průběhu následného projednávání žádosti Českého svazu včelařů navrhl zastupitel Ing. Petr 
Pávek kromě požadovaného příspěvku 5.000 Kč pro Český svaz včelařů nejen instituciální podporu i samostatnou 
podporu jednotlivým včelařům na katastru obce podle množství včelstev, a to ve výši 200 Kč na včelstvo. Zdůraznil 
tak význam záslužné činnosti chovatelů včel, kterou musí provádět, pro včely, často v nepříznivých letech.  Dále 
navrhl vytvořit pravidlo, aby bylo s touto možností podpory počítáno každý rok. V podané žádosti je uvedeno 
adresně 42 včelstev v Řasnické základní organizaci. Částka tak nemůže být vyšší než: 8.400 Kč + 5.000 Kč = 13.400 
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Kč Dvěstěkorunový příspěvek se však bude týkat pouze včelařů hospodařících na katastru naší obce.  Po proběhlé 
diskuzi dal starosta o žádostech hlasovat jako celku tak jak byly podány a připomínkovány.   
 
Usnesení: ZO schvaluje 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. 
 

hlasování: 8 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 

5). Obecní fond životního prostředí  

 
XY, bytem Jindřichovice p.Sm. XY požádal o příspěvek z OFŽP na obměnu vytápění v rodinném domě č.p. XY. Přechod 
z fosilních paliv na tepelné čerpadlo. Celkové náklady investice 310.023 Kč. 

 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na obměnu vytápění v rodinném domě č.p. XY, žadatel XY.  

 
hlasování: 7 – 0 – 1(Novotný)   
(usnesení bylo přijato) 

6). Stavby občanů 

Smlouva o smlouvě budoucí k přípojce elektřiny pro parcelu 90/4 žadatel XY, v zastoupení firmy EMJ Frýdlant. 
 
Usnesení: ZO schvaluje 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.    
 

hlasování: 8 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 
 

Smlouva o smlouvě budoucí k přípojce elektřiny pro parcelu 749 žadatel XY., v zastoupení firmy Kollert elektro. 
Jedná se o trasu napojení ze stávajícího sloupu na parcele 744. Je to poslední varianta.    

 
Usnesení: ZO schvaluje 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.    
 

hlasování: 8 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 
Společnost AquaKlimax s.r.o. Liberec, zplnomocněna k jednání paní XY, podala žádost o vyjádření k projektové 
dokumentaci na výstavbu vodní tůně na pozemku 356 v k.ú. Dětřichovec. Jedná se o tůň nepravidelného oválného 
tvaru o rozměrech přibližně 29,4 x 11,5 m a bude umístěna v severní části pozemku p.č. 356. Břehy tůně budou 
sesvahovány pod mírným sklonem do miskovitého tvaru, který umožní pohyb živočichů. Břehy a dno tůně budou 
nepravidelného tvaru a povrchu, aby mohly tvořit úkryty pro vodní organismy, zvláště pak obojživelníky. Tůň bude 
nabývat hloubky až 0,75 m. Proběhla diskuze zastupitelů k předložené projektové dokumentaci, která v přiložené 
grafické části výkresem vypovídá, že v koruně hráze bude upravený terén závodní dráhy. Ze situace je zřejmé, že 
vývěr vody, který má být pravděpodobně vodním zdrojem tůně, je nyní veden pod bývalým drážním tělesem. Ten 
je současně jedním z drobných přítoků jindřichovického potoka a následně i rybníka. Hrozí tak znečišťování vody 
pohybujícími se hospodářskými zvířaty. Prostor stavby je totiž současně obklopen i pastvinou. Z tohoto důvodu 
bude obec současně případný souhlas podmiňovat zajištěním vodního zdroje před volně se pohybujícími 
hospodářskými zvířaty, která nyní vývěr rozdupávají. 
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Usnesení: ZO schvaluje 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. 
 
 

hlasování: 7 – 0 – 1   
(usnesení bylo přijato) 

 
 

Stavební kancelář Jiří Bursa, podala na základě zplnomocněn k jednání vlastníkem objektu, panem XY, žádost o 
vydání stanoviska ke stavbě – Seník a byt na pozemku 448 a 1230 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. Vzhledem 
k nepřesvědčivém výkladu záměrů vedle projektové dokumentace bylo po místy emočně vypjaté diskuzi 
zastupitelem In. Petrem Pávkem navrženo, neprojednávat tento bod a odložit jej. Jednalo se především o situaci, 
kdy na plánovaném umístění stavby je již prováděna stavební činnost, která má být teprve ZO projednávána. 
Navrhl pracovní setkání, k vyjasnění postojů a stavu věci, aby se dala tomuto projektu naděje.   
 
Usnesení: ZO odkládá 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.    
 
 

hlasování: 6 – 1 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 

V době hlasování odešel zastupitel Ing. Petr Pávek z jednání zastupitelstva obce.   

7). Různé 

V bodě různé odešel zastupitel Ing. Petr Pávek z jednání zastupitelstva obce.   
 

Zastupitelstvu byl předložena paní XY žádost, na prominutí úhrady platby nájemného za pronájem nebytových 
prostor na adrese Jindřichovice pod Smrkem 245, pronajatých za účelem provozování kadeřnických služeb, z 
důvodu opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby a to za 1. čtvrtletí roku 2021. 

 

Usnesení: ZO schvaluje 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. 
 

hlasování: 7 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 

 

 

 

 
 

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:40 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 
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Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________  

  

  Michal Krause   _______________________________   


