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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

21.06.2021 

 

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Vojtěch KOPECKÝ, Lubomír LEŽOVIČ, Ing. Petr PÁVEK, Milan ŘEHOŘ. Martin 
VONDRÁČEK 

Omluven:  Luboš MAUER, Jiří ZEZULKA, Michal KRAUSE 

Přítomno:  2 občané  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Úvod zahájení 
2) III. úprava rozpočtu 2021 
3) Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření   
4) Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm. 
5) Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm., p.o. 
6) Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora DSO Mikroregion Frýdlantsko. 
7) Akcie FinReal Liberec, a.s.  
8) Majetkoprávní operace 
9) OFŽP 
10) Různé 

 
 

Ověřovatelé zápisu: Lubomír Ležovič – Martin Vondráček   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. Došlo k doplnění následujících bodů programu: 6) 
Schválení účetní závěrky DSO Mikroregion Frýdlantsko, výkup a směna pozemků na spodní cestě k fotbalovému 
hřišti, žádost o odkoupení pozemku p.č. 382/1 a 1657 v k.ú. Jindřichovice p.Sm., pořízení pozemku p.č. 387 v k.ú. 
Dětřichovec.   

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

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

2). III. Úprava rozpočtu obce v roce 2021   

Účetní obce paní Pilecká, předložila ke schválení III. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 0 Kč, výdaje 
ve výši 1.045.000 Kč, financování 1.045.000 Kč, to vše k 21.06.2021.  
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Usnesení: ZO schvaluje III. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 0 Kč, výdaje ve výši 1.045.000 Kč 
financování (položka -8115) 1.045.000 Kč, to vše k 21.06.2021.    

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

3). Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření 

Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce Jindřichovice p. Sm. za rok 2020, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření (audit). Součástí závěrečného účtu je schválení výsledku hospodaření obce v roce 2020 
(+1.249.785,84 Kč) a jeho převod na účet 432 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období), to vše 
k 30.06.2021.  

Usnesení: ZO schvaluje výsledek hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - BEZ VÝHRAD. 

Usnesení: ZO schvaluje VH (+1.249.785,84Kč) za rok 2020 a převedení zůstatku na účet 432 (Výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období), to vše k 30.06.2021. 

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

 

4). Schválení roční závěrky obce Jindřichovice p.Sm. 

 

Zastupitelům byla předložena roční závěrka obce Jindřichovice p. Sm. za rok 2020. 
 

Usnesení: ZO schvaluje roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30.06.2021. 
 

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

5). Schválení roční závěrky ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. 

 
Zastupitelům byla předložena roční závěrka ZŠ a MŠ Jindřichovice p. Sm. za rok 2020. 
 

Usnesení: ZO schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30.06.2021. 
 

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

6). Schválení závěrečného účtu, zprávy auditora, schválení převodu výsledku hospodaření DSO Mikroregionu 
Frýdlantsko. 

 
Zastupitelům byl předložen závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2020, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření (audit). 
 

Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet, včetně zprávy auditora DSO Mikroregion Frýdlantsko.  
 

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

7). Akcie FinReal Liberec, a.s. 
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Obec je vlastníkem 245 kusů kmenových akcií společnosti FinReal Liberec a.s., IČO: 287 14 181, se sídlem České 

mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2085, vydaných ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné 

akcie 500,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 0,275 % základního kapitálu Společnosti. Obec obdržela 

nabídku za odprodej akcionáři Fin Realu spol. LIAD, která v zastoupení Ing. Wasserbauera nabídla za převod akcií 

za částku 1030 Kč. za Kč za 1 akcii a v celkové hodnotě 252 350,- Kč (dvě stě padesát dva tisíce tři sta padesát 

korun českých). Po proběhlé diskuzi zastupitelů bylo rozhodnuto o prodeji výše uvedených akcií za předpokladu, 

že Statutární město Liberec schválí prodej akcií ve svém vlastnictví společnosti LIAD, s.r.o., na jednání 

zastupitelstva SML dne 24.06.2021. K prodeji akcií obec není nucena vlastní finanční situací, ale nebezpečím ztráty 

hodnoty vytěsněním minoritních akcionářů z rozhodovacího vlivu, když začal hromadný prodej akcií právě 

minoritními vlastníky z obav ztráty hodnoty akcií. Obec nabídku v tuto chvíli nabídku, nemůže ignorovat, neboť 

musí jednat s péčí řádného hospodáře a nedopustit znehodnocení vlastněných aktiv. 

Usnesení: ZO po projednání schvaluje prodej 245 ks akcií spol. FinReal Liberec, a.s. nejméně za cenu 1.031 Kč za 
jednu akcii a pověřuje starostu k podpisu příslušné kupní smlouvy a k dalším potřebným úkonům s prodejem 
spojených.  
 

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

8). Majetkoprávní operace   

 
Schválení prodeje pozemku p.č. 100/1 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. za cenu dle znaleckého posudku, 
s požadavkem zpětné koupě. Žadatel XX. Záměr prodeje zveřejněn v době od 17.05.2021.  
 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 100/1 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. žadatelce XX, za cenu 
dle znaleckého posudku.  

 

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

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 382/1 a 1657 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. Žadatelé XX a XX. O pozemek 
žádají za účelem zcelení pozemku, neboť cesta je již několik desítek let součástí oplocených 
zahrad soukromém vlastnictví. Jedná se o starou cestu, která končí na pozemku Kubalových. Reálně je plocha 
komunikace udržována v rámci přilehlých zahrad sousedícími vlastníky. Parcela 382/1 je na jižní straně 
oddělena vodotečí a ploty 2 sousedů. Každý z nich má jiný vlastní využívaný přístup ke své nemovitosti. Tuto 
cestu nevyužívají a podle jejich vyjádření ani do budoucna nemají zájem užívat.  Nyní nelze objektivně najít 
důvod, proč cestu neprodat, protože je jinak v majetku obce zaniklá a fyzicky neexistující. Není známo, že by 
bylo kdy veřejností vynucováno její obnovení. Komunikace spontánně léty zanikla. Nabízí se tedy zveřejnění 
záměru prodeje k případnému vyjádření dalších stran, aby se předešlo nebezpečí, že zúčastněným stranám, 
něco uniklo. K rozhodnutí o prodeji bude dán čas delší než obvyklý. Jedná se o nevratné majetkové 
rozhodnutí a u pozemků, které byly historicky součástí cestní sítě je nutné postupovat obezřetně.  

 

Usnesení: ZO zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.č. 382/1 a 1657 v k.ú. Jindřichovice p.Sm.  
 

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

 

 

Zastupitelům byl předložen návrh směny a vyjmutí pozemků do majetku obce, směrem k fotbalovému hřišti. 
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Jedná se o pozemky, kdy bychom mohli již vyřešit přístupovou cestu ke hřišti, která je historicky rozdělena na 
tři parcely k přilehlým domům. U XX je to pozemek p. č. 1655 a bude směněn za pozemek p.č. 1158 u Pily na 
statku, který přiléhá k pozemku čp. 206 a tedy i náprava stavu. Zbývající dva pozemky budou vykoupení dle 
znaleckého posudku. U XX je to pozemek p.č. 1331 a u XX pozemek 343/3. Všichni zainteresovaní s řešením 
souhlasí.  

 

Usnesení: ZO schvaluje plán směny a prodeje pořízení pozemků v majetku obce Jindřichovice p.Sm. Jedná 
se o pozemek p.č. 1655 do majetku obce, směněný za pozemek p.č. 1158 v majetku obce a pořízení 
pozemků p.č. 1331 a 343/3 do majetku obce, vše v k.ú. Jindřichovice p.Sm. a pověřuje starostu k takovým 
krokům, které povedou k získání pozemků pod cestou do majetku obce. V takovém případě jej pověřují i k 
podpisu příslušných smluv.  Cílem je zajištění bezproblémového užívání komunikace k fotbalovému hřišti, 
které je historicky problematické kvůli neochotě některých vlastníků pozemek obci prodat. 

   

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

 

Pořízení pozemku p.č. 387 v Dětřichovci od paní XX, který se nachází pod trafostanicí a připadne do majetku 
obce. Jedná se o nákup k zajištění zázemí pro obecní infrastrukturu k silnici III. třídy stavu. Cena za pozemek 
činí 15.000 Kč. 

 

Usnesení: ZO schvaluje pořízení pozemku p.č. 387 v k.ú. Dětřichovec do majetku obce, za cenu 15.000 Kč.  

 

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

 

9). OFŽP   

 
XX, bytem Jindřichovice pod Smrkem 273, požádal dle článku 7.3), písmene b); c) směrnice obce Jindřichovice pod 
Smrkem č.1/2016, o poskytnutí nevratné dotace z obecního fondu životního prostředí na realizaci výměny oken a 
dveří spolu s izolací štítu (výměna starých dřevěných oken a dveří za nová termoizolační plastová okna a dveře) u 
rodinného domu č.p. 273 Akce činila 38.857 Kč, což dokládá příslušnou fakturací za výrobky a instalaci, 
objednávkou a fotogalerií.  

 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken a izolaci štítu v rodinném domě č.p. 273, 
žadatel XX.  
 

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

 

 

 
 

Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 17:45 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 
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Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

 

Ověřil:  Milan Řehoř   _______________________________  

  

  Vojtěch Kopecký  _______________________________   


