
 

 

 USNESENÍ Č. 3/2021 
 ZASTUPITELSTVA OBCE 

 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 KONANÉHO DNE 21.06.2021 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 
1. program jednání dnešního zastupitelstva. 

 
2. 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.    
 

3. výsledek hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - BEZ VÝHRAD. 

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

5. schvaluje roční účetní závěrku Obce Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30.06.2021. 
 

6. roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Jindřichovice p.Sm. a to k datu 30.06.2021. 
 

7. závěrečný účet, včetně zprávy auditora DSO Mikroregion Frýdlantsko. 
 

8. 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.  

 
9. prodej pozemku p.č. 100/1 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. žadatelce XX, za cenu dle znaleckého 

posudku.  
 

10. 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. 

11. pořízení pozemku p.č. 387 v k.ú. Dětřichovec do majetku obce, za cenu 15.000 Kč.  

12. poskytnutí příspěvku z OFŽP na výměnu oken a izolaci štítu v rodinném domě č.p. 273, 
žadatel XY.  

 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE ZVEŘEJŇUJE: 

 
 

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



 
 
 

Jindřichovice pod Smrkem 21.06.2021  

 
 
 

 

 

 

 

            
Pavel Novotný 
starosta obce 

 


