Usnesení
z 2. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 12.04.2005
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.23/05
Rozpočtové opatření č. 2/2005.
Usnes.24/05
Návrh č. 2 obecního znaku, návrh č. 2/3 praporu.
Usnes.25/05
Zápis do obecní kroniky včetně vyplacení odměny za předložení kroniky za rok 2004.
Usnes.26/05
Zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., příloha č. 1.
Usnes.27/05
Smlouvu o dílo na provedení opravy elektroinstalace ve sportovních kabinách dle revizní
zprávy pro p.Wneka Petra.
Usnes.29/05
Platové zařazení pro druhého referenta OÚ – platový stupeň 5, platová třída 8 na zkušební
dobu tři měsíce, po této době bude přiznán osobní příplatek 10%.
Usnes.30/05
Úhradu p.Šístkovi za kupní cenu pozemku 2.803,-- Kč, náklady spojené s převodem
pozemku: správní poplatek 500,-- Kč, daň z převodu nemovitosti, vypracování geometrického
plánu 2940,-- Kč, notářský poplatek 870,-- Kč. Pozemek p.č. 604/4 v k.ú. Mezihorská bude
geometricky oddělen jako manipulační plocha komunikace.
Usnes.31/05
Záměr pronájmu pozemku s budoucím odprodejem po kolaudaci stavby p.č. 1384/4, k.ú.
Hradecká manž. Komínkovým, U Porcelánky 1012, Chodov za schválených podmínek pro
stavební pozemky.
Usnes.32/05
Zhotovení geometrického plánu přístupové cesty k rekreační chatě č.p. 225, p.č. 40 k.ú.
Mezihorská, cesta bude zapsána na pozemku p.č. 604/1 k.ú. Mezihorská, žadatel p.Matiak
provede tyto úkony na vlastní náklady.
Usnes.33/05
Umístění reklamní tabule na pozemku p.č. 55/2 pro firmu Benito s.r.o. za roční poplatek
600 Kč/ rok.
Usnes.34/05
Umístění reklamní tabule na pozemku p.č. 3218/1 k.ú. Jindřichovice pro p. V. Kryla,
Mezihorská 84 za cenu 600 Kč/rok.
Usnes. 35/05
Připojení na kanalizaci pí Kutlákovou, Jindřichovice čp.339 provede žadatelka na vlastní
náklady včetně projektu, vodoprávního řízení a výstavby.
Usnes. 36/05
Oplocení pozemku p.č.209, 216/1, 216/4, 228, 223 k.ú. Jindřichovice pronajatého
pí Krejčíkové.
Usnes.38/05
Zakoupení počítače do obecní knihovny v ceně do 25.000,- Kč.
Usnes.č.39/05

Odkoupení pozemků p.č. 24/1 o výměře 144 m2 a 24/4 o výměře 130 m2 k.ú. Jindřichovice
od Římskokatolické farnosti, kpt. Jaroše 321/2, 358 01 Kraslice.
Usnes.40/05
Zrušení pronájmu pozemků :
p. Kročák, Štěpánek, p.č.2007 k.ú. Jindřichovice
p. Račák, p.č.3214/1, 3218/2 k.ú. Jindřichovice
p. Trifončovski, p.č. 6/1 k.ú. Poušť.
Usnes.41/05
Pronájem pozemků:
V. Hulinský, Jindřichovice 140, p.č. 3485, p.č.13/2 o výměře 243+51 m2, k.ú.Jindřichovice
J. Pňáček, Jindřichovice 345, p.č. 3200/2 o výměře 435 m2, k.ú. Jindřichovice
V. Čák, Opletalova 806/3, Karlovy Vary, p.č. 604/5 část o výměře 255 m2 k.ú. Mezihorská.
Usnes.42/05
Prodej malotraktoru s příslušenstvím obálkovou metodou za nejvyšší cenu.
Usnes.43/05
Zahájení přípravných prací na projektovou dokumentaci na odkanalizování obce
Jindřichovice do ČOV Rotava a napojení na vodovod Města Rotava.
Usnes.44/05
Prodej pozemku p.č. 286/3 o výměře 2634 m2, J. Šťastnému v k.ú. Jindřichovice – prodej byl
nesprávně proveden bývalým zastupitelstvem - nebudou provedeny platby, bylo zaplaceno
náprava bude provedena na náklady obce.
Usnes.45/05
Podání žádosti o nadační příspěvek na dětské hřiště - Duhová energie ve výši 50.000,-- Kč.
Usnes.46/05
Podání žádosti o dotaci na ÚP ve výši 150.000,-- Kč na KÚ Karlovarského kraje - schváleno
dodatečně žádost musela být předložena do 31.3.2005.

II. neschvaluje:
Usnes.37/05
Půjčku na vybavení pro p. J. Frnku , Jindřichovice 232.

III. ukládá starostovi obce:
Usnes.23/05
Zapracovat rozpočtové opatření č. 2/2005 do rozpočtu obce na rok 2005.
Usnes.24/05
Odepsat navrhovateli obec. znaků a praporu o schválení znaku č. 2 a praporu č. 2/3.
Usnes.25/05
Provést zápis do obecní kroniky za rok 2004 a vyplatit odměnu po předložení kroniky do
30.4.2005.
Usnes.26/05
Zveřejnit zprávu o informacích dle zákona č.106/1999 Sb., na internetových stránkách obce.
Usnes.27/05
Uzavřít smlouvu o dílo na opravu elektroinstalace ve sportovních kabinách.
Usnes.29/05
Připravit pracovní náplně referentů OÚ do 25.4.2005.
Usnes.30/05
Odepsat p.Šístkovi do 25.4.2005.

Usnes.31/05
Vyvěsit záměr pronájmu s pozdějším odprodejem p.č.1384/4 k.ú. Hradecká.
Usnes.32/05
Odepsat žadateli do 30.4.2005.
Usnes.33/05
Odepsat žadateli f. Benito s.r.o. do 30.4.2005.
Usnes.34/05
Odepsat žadateli p.Kryl do 30.4.2005.
Usnes.35/05
Odepsat pí Kutláková do 30.04.2005.
Usnes.36/05
Odepsat pí Krejčíkové do 30.4.2005.
Usnes.37/05
Odepsat p. Frnkovi do 30.04.2005.
Usnes.38/05
Zakoupit počítač do obecní knihovny.
Usnes.39/05
Poslat žádost na odkoupení pozemku p.č.24/1, 24/4 k.ú. Jindřichovice do 30.04.2005.
Usnes.40/05
Oznámit nájemcům zrušení pronájmů do 30.4.2005.
Usnes.41/05
Napsat nájemní smlouvy na schválené pronájmy do 30.5.2005.
Usnes.42/05
Vyvěsit prodej malotraktoru do 15.5.2005.
Usnes.43/05
Zahájit přípravné práce na vodovod a kanalizaci mezi obcí Jindřichovice a Rotava.
Usnes.44/05
Zajistit přípravu kupní smlouvy pro p. Šťastného s právním zástupcem obce.
Usnes.45/05
Podat žádost o nadační příspěvek na dětské hřiště – Duhová energie.
Usnes.46/05
Podat žádost o dotaci na ÚP do 31.3.2005 – provedeno.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarostka

