Usnesení
z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 17.02.2005
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.1/05
Bod 2) hospodaření základní školy Jindřichovice bude uzavřeno po auditu hospodaření obce
za rok 2004.
Proplatit odměnu za hlášení veřejného rozhlasu za rok 2004 p. Korelovi ve výši 2.000,-- Kč.
Usnes.2/05
Rozpočtové opatření č. 1/2005.
Usnes.3/05
Smlouvu o dílo na správu veřejného osvětlení s p. Hütnerem, Nejdek od 1.3.2005 a předešlou
smlouvu prodloužit do 28.2.2005 – dodatkem.
Usnes.4/05
Smlouvy na odběr pitné vody z obecního vodovodu ze studní nad „Bartošem“ od 1.1.2005.
Usnes.5/05
Zprostředkovatelskou smlouvu o příspěvku na provoz vodovodu „Okály“ od 1.1.2005, jedná
se o 11 rodinných domů, částka 70,-- Kč/obyv./měs., 2 zahrady s úhradou 70,-- Kč/měs., od
1.4. do 30.10.2005.
Usnes.6/05
Smlouvu o dílo s VOSS s.r.o. Sokolov na osazení 13 ks fakt. vodoměrů u odběratelů
z vodního zdroje „Okály“ v ceně 26.325,-- Kč bez DPH.
Usnes.7/05
Podepsat smlouvu s firmou ALVA s.r.o. Sokolov na správce sítě na OÚ Jindřichovice, firma
předloží návrh smlouvy do 25.2.2005.
Usnes.8/05
Podepsat smlouvu o závazku ve veřejné linkové dopravě na úhradu příspěvku na 1 obyv./rok
ve výši 16,68 Kč, tj. 7.506,-- Kč/rok, příspěvek na členství EUREGIA EGRENSIS na 1
obyv./rok ve výši 6,-- Kč celkem 2.700,-- Kč, příspěvek ve Svazku měst a obcí Kraslicka na 1
obyv./rok ve výši 6,-- Kč celkem 2.700,-- Kč na rok 2005.
Usnes.9/05
Navýšení platů zaměstnanců OÚ a odměn zastupitelů dle zákona č. 337/2004 Sb. a nařízení
vlády č. 697/2004 Sb. od 1.2.2005 mimo místostarosty a předsedů komisí.
Pokladní hotovost ve výši 20.000,-- Kč, dopravné pro starostu a zaměstnance OÚ.
Usnes.10/05
Po dohodě s předkladateli petice nebude vypsáno referendum k větrným elektrárnám a další
postup ohledně výstavby větrných elektráren bude zastaven, pouze bude v územním plánu
vymezeno území pro větrný park v k.ú. Stará.
Usnes.11/05
Majetkové záležitosti:
Prodej pozemku p. Herbertovi Doležalovi, Nejdek, Karlovarská 1023, p.č. 1385/7, k.ú.
Hradecká o výměře 465 m2 za ceny v roce 1998, žadatel zaplatil pozemek v roce 1998
v původní výměře 542 m2, po přeměřování pozemků KÚ došlo k zmenšení výměry, proto
bude rozdíl ceny kupujícímu vrácen, tento uhradí sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru a
daň z převodu nemovitostí.

Usnes. 12/05
Záměr prodeje pozemku p.č. 286/3, k.ú. Jindřichovice o výměře 2634 m 2 z důvodů směny
nemovitostí dle smlouvy, která nebyla schválena podle zákona o obcích.
Usnes. 13/05
Záměr pronájmu pozemků:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 3485, 132, 13/2,3214/1 – část, 3218/1 - část, 3200/2
- k.ú. Mezihorská
p.č. 604/5 – část
Usnes.14/05
Výpověď z pronájmu pozemku k 28.2.2005:
V. Čák, Opletalova 806/3, K.Vary, p.č. 604/1 k.ú. Mezihorská
A. Zifčáková, Jindřichovice 276, p.č.3222/3 k.ú. Jindřichovice v K.H.
F. Majďáková, Jindřichovice 33, p.č. 2064/2 k.ú. Jindřichovice v K.H.
Usnes.č.15/05
Příspěvek na překlad kroniky Mezihorská od 17. století ve výši 7.600,-- Kč; bude sepsána
smlouva o dílo s Ing. Rojíkem.
Usnes.16/05
Osvobození od poplatků za odvoz odpadu v roce 2005:
pí R. Šulkové, Jindřichovice 290 za 2 osoby ve výši 50 % za každou osobu.
Usnes.17/05
Zrušení pronájmu tělocvičny ZŠ Jindřichovice z důvodů malého zájmu žen, současně
schvaluje bezúplatný pronájem tělocvičny pro cvičení matek s dětmi.
Usnes.18/05
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2005.
Usnes.19/05
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 145N04/67 na pronájem pozemku p.č. 744/2 o výměře 150
m2 k.ú. Hradecká (komunikace Hradecká) mezí Obcí Jindřichovice a PF ČR.
Usnes.20/05
Odpočet 77.464,-- Kč z nájemného z bytu pí A. Hrubé na bytovou jednotku čp. 81 od
1.2.2005.
Usnes.21/05
Komisi na výběr referenta OÚ Jindřichovice:
Ing. V. Mikeš – předseda, I. Lechanová, K. Račáková, Ing. I. Polívka, H. Kočalková.
Usnes.22/05
Letopiseckou komisi ve složení:
J. Potočná – předseda, V. Kovář, Ing. V. Mikeš.

II. bere na vědomí:
Usnes.1/05
Hospodaření ZŠ Havlíčkova ul., Kraslice; včetně Základ. škola Jindřichovice od 1.8.2004 do
31.12.2004.

III. ukládá starostovi obce:
Usnes.1/05
Po auditu předložit názor auditora k deficitu v hospodaření ZŠ Jindřichovice od 1.1.2004 do
31.7.2004.
Proplatit odměnu za hlášení veřejného rozhlasu za rok 2004 p. J. Korelovi ve výši 2.000,-Kč.
Usnes.2/05
Vyvěsit rozpočtové opatření č. 1/2005.
Usnes.3/05
Uzavřít smlouvu na správu veřejného osvětlení s p. Hütnerem, Nejdek od 1.3.2005; stávající
smlouvu prodloužit dodatkem do 28.2.2005, dalšímu zájemci odpovědět, že nebyl vybrán.
Usnes.4/05
Nechat podepsat všechny odběratelské smlouvy příslušnými odběrateli na dodávku pitné vody
z obecní studny.
Usnes.5/05
Nechat podepsat zprostředkovatelskou smlouvu o příspěvku na provoz vodovodu „Okály“ od
1.1.2005.
Usnes.6/05
Podepsat smlouvu o dílo na osazení 13 ks fakturačních vodoměrů u vodního zdroje „Okály“
s VOSS s.r.o., Sokolov.
Usnes.7/05
Podepsat smlouvu s firmou ALVA s.r.o. Sokolov do 25.2.2005, ostatním zájemcům
odpovědět, že nebyli vybráni.
Usnes.8/05
Podepsat smlouvu o závazku na veřejnou linkovou dopravu a uhradit příspěvek ve výši
7.506,-- Kč; uhradit příspěvek na EUREGIA EGRENSIS ve výši 2.700,-- Kč; příspěvek na
členství ve Svazku měst a obcí Kraslicka ve výši 2.700,--Kč.
Usnes.9/05
Provést úpravu platů dle zákona č. 337/2004 Sb. a nařízení vlády 697/2004 Sb.,
zaměstnancům úřadu, starostce, zastupitelům mimo místostarostky a předsedů komisí.
Usnes.10/05
Zastavit další jednání ohledně větrných elektráren, pouze vyznačit v územním plánu oblast
v k.ú. Stará pro větrný park.
Usnes.11/05
Připravit podklady pro sepsání kupní smlouvy s p. H. Doležalem, Nejdek, ul. Karlovarská č.
1023 na p.č. 1385/7 k.ú. Hradecká o výměře 465 m2.
Usnes.12/05
Vyvěsit záměr prodeje pozemku p.č. 286/3 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách.
Usnes.13/05
Vyvěsit záměr pronajmout pozemky:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 3485, 132, 13/2,3214/1 – část, 3218/1 – část, 3200/2
- k.ú. Mezihorská
p.č. 604/5 – část.
Usnes.14/05
Oznámit výpověď z pronájmu pozemků k 28.2.2005:
V. Čák, Opletalova 806/3, K.Vary, p.č. 604/1 k.ú. Mezihorská
A. Zifčáková, Jindřichovice 276, p.č.3222/3 k.ú. Jindřichovice v K.H.
F. Majďáková, Jindřichovice 33, p.č. 2064/2 k.ú. Jindřichovice v K.H.

Usnes.15/05
Podepsat smlouvu o dílo s Ing. Rojíkem na částku 7.600,-- Kč – překlad kroniky Mezihorská.
Usnes.16/05
Oznámit pí Šulkové povolení snížení poplatku za dvě osoby o 50 % na jednu osobu za odvoz
odpadu.
Usnes.17/05
Oznámit zrušení pronájmu tělocvičny na cvičení žen a uzavřít dohodu o bezúplatný pronájem
na cvičení matek s dětmi.
Usnes.18/05
Sledovat plnění plánu kontrolní komise na rok 2005.
Usnes.19/05
Podepsat dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 145N04/67 na pozemek silnice Hradecká s PF ČR.
Usnes.20/05
Vypracovat nájemní smlouvu na byt čp. 81 pí A. Hrubá s tím, že bude stanovena doba odpočtu
nájemného ve výši 77.464,-- Kč od 1.2.2005.
Usnes.21/05
Svolat výběrovou komisi na referenta OÚ Jindřichovice na 10.3.2005 v 15,00 hodin do
kanceláře OÚ Jindřichovice – přizvat vybrané uchazeče.
Usnes.22/05
Oznámit členům letopisecké komise první společnou schůzku se stanovením programu a
projednání zápisu do kroniky za rok 2004.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarostka

