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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

17.05.2021 

 

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

Omluven:  Martin VONDRÁČEK 

Přítomno:  16 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) II. úprava rozpočtu 2021 
3) Majetkoprávní operace 
4) DSO Mikroregion Frýdlantsko 
5) Rekonstrukce střechy – objekt č.p. 387 
6) Územní plán 
7) Různé 

 
 

Ověřovatelé zápisu: Milan Řehoř – Vojtěch Kopecký   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 II. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 3.251.470,44 
Kč, výdaje ve výši 9.693.512,87 Kč, financování 6.442.042,43 Kč, to vše k 17.05.2021.  

Usnesení: ZO schvaluje II. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 3.251.470,44 Kč, výdaje ve výši 
9.693.512,87 financování (položka -8115) 6.442.042,43 Kč, to vše k 17.05.2021.    

      hlasování: 8 – 0 – 0   
                                                                                      (usnesení bylo přijato)  
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Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o., požádala zastupitelstvo o převod 
hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 204.278,97 Kč, takto: 35.328,00 Kč do fondu odměn a 168.950,97 Kč 
do rezervního fondu. Peníze budou použity v rámci možností na realizaci neuskutečněných výdajů v roce 2020. 
(malování chodby, kanceláří a výměna lina na chodbě). 
 
Usnesení: ZO schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2020 ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o., ve 
výši 204.278,97 Kč, takto: 35.328,00 Kč do fondu odměn a 168.950,97 Kč do rezervního fondu.   

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

 

3). Majetkoprávní operace  

1) Schválení prodeje pozemku, žadatelé XX. Jedná se o pozemek p.č. 1161 o výměře 232 m2 v k.ú. Jindřichovice 
p.Sm. Pozemek se nachází v zaplocené zahradě žadatelů a je využíván historicky. Zde se jedná o nápravu stavu.   

 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1161 o výměře 232 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. žadatelům XX.  

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

 

2) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 100/1 o výměře 593 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. Cena dle 
znaleckého posudku.   

Usnesení: ZO zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 100/1 o výměře 593 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm.  

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

 

3)  Informace starosty obce o koupi pozemku do majetku obce.  Obci byl nabídnut k odkoupení pozemek plnící 
funkci lesa. Jedná se o parcelní číslo 1217 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. o výměře 27.374 m2, majitelem pozemku je 
XX. Kupní cena činí 300.000 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje nákup lesního pozemku parcelního čísla 1217, o výměře 27.374 m2 v k.ú. Jindřichovice 
p.Sm., od majitele XX a současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

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

4). DSO Mikroregion Frýdlantsko  

Kancelář DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám doručila ke schválení následující dokumenty, týkající se naší 
působnosti v rámci mikroregionu. Jedná se o  
 

1) Poradenství pro Frýdlantsko II 
2) Komunitní plánování 2022 – 2023  
 
 

1) Usnesení: ZO schvaluje zapojení obce do projektu "Poradenství pro Frýdlantsko II" v letech 2021-2022 a 
souhlasí s vyčleněním částky 1.786,53 Kč pro podíl na financování v roce 2022. Tato částka bude součástí 
mimořádného členského příspěvku na rok 2021. Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu 
žadatele. ZO souhlasí převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO v roce 2021, 
který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt. 

 
hlasování: 8 – 0 – 0   
(usnesení bylo přijato) 
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2) Usnesení: ZO schvaluje zapojení obce do projektu "Komunitní plánování 2022-2023 v mikroregionu 
Frýdlantsko" v letech 2022-2023 a souhlasí s vyčleněním částky 4.333,04 Kč, která bude součástí 
mimořádného členského příspěvku na rok 2021. Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu 
žadatele.  ZO souhlasí převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO v roce 2021, 
který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt. 

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

 

5). Rekonstrukce střechy na objektu č.p. 387 

 
Informace starosty obce o proběhlém výběrovém řízení na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – objekt č.p. 
387, p.p.č. 10 a p.p.č. 13/1 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem“. Administrací projektu byl pověřen pan Ing. XX, 
MBA, Inženýring a managment projektů. Na základě protokolu hodnotící komise ze dne 22.04.2021, navrhuje 
hodnotící komise zadavateli rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky, a to účastníka XX, se 
sídlem Lounská 498/77, 460 07 Liberec 7, IČO 46741054, za nabídkovou cenu 4.918.479,59 Kč bez DPH, 
5.951.360,30 Kč včetně DPH.  

 

Jako druhá v pořadí se umístila nabídka firmy XX, Frýdlant, s nabídkovou cenou 5.752.882,22 Kč bez DPH, 
6.960.987,49 Kč. 

 
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení uvedené akce a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o 
dílo s vítěznou firmou.     

 
Usnesení: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce střechy – objekt č.p. 387, p.p.č. 10 a 
p.p.č. 13/1 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou 
firmou XX, se sídlem Lounská 498/77, 460 07 Liberec 7, IČO 46741054, za nabídkovou cenu 4.918.479,59 Kč bez 
DPH, 5.951.360,30 Kč včetně DPH. 
 

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

6). Územní plán 

Návrh Zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem byl zpracován jakožto první etapa procesu pořízení nového ÚP 
Jindřichovice pod Smrkem. Návrh Zadání ÚP Jindřichovice pod Smrkem byl následně projednán v průběhu února 
a března 2021 s dotčenými orgány a s veřejností formou zveřejnění na úřední desce. Toto projednání vyvolalo 
pouze dílčí úpravy a návrh Zadání byl předložen Zastupitelstvu obce Jindřichovice pod Smrkem ke schválení. Na 
základě schváleného zadání bude možné navázat vlastními projekčními pracemi na novém ÚP Jindřichovice pod 
Smrkem. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Zadání územního plánu Jindřichovice pod Smrkem. 
 

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

7). Různé 

 
1)  Informace starosty obce o stavu podané žádosti o příspěvek na opravu hřbitovní kaple u kostela Nejsvětější 

trojice. Byla podaná žádost o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
pomocí ORP Frýdlant. Dosud máme nepotvrzené zprávy o přiznání podpory ve výši cca. 300.000 Kč. Lhůta na 
ministerstvu končí 6. května. Uvidíme, jak nás podpoří a požádáme o dofinancování zbytku. Rozpočet na 
opravu je 961.015,76 Kč.  
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2) Informace starosty obce o podané žádosti k Ministerstvu vnitra ČR, v rámci Dotace pro jednotky SDH obcí 
v roce 2022 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky k projektu Pořízení CAS pro JPO III – obce 
Jindřichovice pod Smrkem. Žádost již byla podaná, obdobně jako pro rok 2020, 2021. Vyhodnocení žádostí se 
očekává do 30.9.2021. Státní dotaci ve výši 2.500.000 Kč a Krajskou dotaci ve výši 1.000.000 Kč obdrží 50 
uchazečů dle bodového hodnocení.  V minulé žádosti (2021), se obec umístila v bodovém hodnocení na 99. 
místě ze 156. podaných žádostí.  V podané žádosti pro rok 2020, se obec umístila v bodovém hodnocení na 
109. místě ze 153. podaných žádostí a podpořeno bylo 41 subjektů. 
 

3)  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti. Jedná se o smlouvu v souvislosti s realizovanou výstavbou 
zařízení distribuční soustavy IV-12-4015065 LB Jindřichovice pod Smrkem p.p.č. 1276 úprava nízkého napětí. 
Tato akce byla realizovaná a nyní je nutné schválit věcné břemeno. 

Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s realizovanou výstavbou 
zařízení distribuční soustavy IV-12-4015065 LB Jindřichovice pod Smrkem p.p.č. 1276 úprava nízkého 
napětí. 

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

 

 
Informace XX – workoutové hřiště požadavek. XX odpovídá zapojit XX a najít místo, navržené místo na hřišti 
FK SOKOL není vhodné. 
 
XX – stav vodního koryta Jindřichovického potoka, povodňová prohlídka atd. Starosta informuje o prohlídce 
atd. Jakým způsobem se provádí prohlídka toku atd. 
 
XX – kontejner v Unitexu, kdy? 19.6. Rybník – stavidlo protéká voda? Voda pod obvyklou úrovní, co se děje? 
Starosta informuje a optá se.  
 
XX – mostek U knihovny. Starosta informuje o akci. Firma XX, dodělá cestu v Dětřichovci a v průběhu 
července bude pokračovat na mostku.  

 
 
 

 
 

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 18:05 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Milan Řehoř   _______________________________  

  

  Vojtěch Kopecký  _______________________________   


