
 

 

USNESENÍ Č. 5/2021 
 ZASTUPITELSTVA OBCE 

 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 KONANÉHO DNE 20.12.2021 

 

Zastupitelstvo obce se v počtu 7 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1) IV. úpravu rozpočtu v letošním roce. Příjmy ve výši 188.266,27 Kč, výdaje ve výši 1.070.284,88 Kč 
financování (položka -8115) 882.012,61 Kč, to vše k 20.12.2021. 

2) rozpočet obce pro rok 2022. Jedná se o rozpočet schodkový, schváleno v rámci závazných 
ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 
323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. Příjmy = 21.625.000 Kč, financování (položka -8115, 8123) = 
6.411.672,00 Kč. Celkové příjmy včetně financování = 28.036.672,00 Kč. Výdaje = 27.003.328,00 
Kč, financování (položka 8124) = 1.033.344 Kč). Celkové výdaje včetně financování = 
28.036.672,00 Kč. Schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let. 

3) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o Místním poplatku pobytu. 

4) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o obecním systému odpadového hospodářství. 

5) smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1538 a p.č. 1171 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

6) části pozemku p.č. 386 v k.ú. Dětřichovec XY, za účelem údržby pozemku v okolí rekreačního 
objektu. 

7) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a umístění stavby – přípojky k odběrnému místu na 
parcele 90/6 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, žadatelé manželé XY. 

8) s prodejem pozemku p.č. 90/4 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy. 

9) poskytnutí dotace z Obecního fondu životního prostředí na realizaci zateplení obvodového pláště 
u rodinného domu č.p. 289 Akce činila 76.530, 72 Kč. Žadatel XY. 

10) poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2022 těmto následujícím spolkům a sdružení: FK Sokol 
Jindřichovice p.Sm. (105.000 Kč), Sbor dobrovolných hasičů (50.000 Kč), Klub žen (20.000 Kč), 
Pěvecký sbor pohoda (15.000 Kč), žádost Okrašlovacího spolku JINDRA na 40.000 Kč byla 
doručena po vyvěšení rozpočtového návrhu a jako taková bude poskytnuta v roce 2022. 

11) uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Jindřichovice pod Smrkem a FK Sokol Jindřichovice pod 
Smrkem na bezúplatný převod hřiště s umělým povrchem. 

 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE: 

 

1) zrušení železničního přejezdu v obci na staré trati. Jedná se o přejezd v blízkosti centra obce a jeho 
zrušení by vážně omezilo přejezd kolejiště v případě nutnosti zásahu jednotek IZS v případě 
živelných událostí.   

 

 



III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

 

 
1) opravu 1. rozpočtového opatření v roce 2021. 
 

 

 
 
 

Jindřichovice pod Smrkem 20.12.2021  

 
 
 

 

 

 

 

            
Pavel Novotný 
starosta obce 

 


