
 

 

 USNESENÍ Č. 2/2021 
 ZASTUPITELSTVA OBCE 

 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 KONANÉHO DNE 17.05.2021 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
1. 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. 
 
2. 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.   
 
3. Prodej pozemku p.č. 1161 o výměře 232 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. žadatelům XX a XX XX.  

4. Nákup lesního pozemku parcelního čísla 1217, o výměře 27.374 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., od 
majitele XX a zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE ZVEŘEJŇUJE: 

 
1.  Prodej pozemku p.č. 100/1 o výměře 593 m2 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jindřichovice pod Smrkem 17.05.2021  

 
 
 

 

 

 

 

            
Pavel Novotný 
starosta obce 

 


