Usnesení
z 3. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 31.05.2005
Zastupitelstvo obec:

I. schvaluje:
Usnes.47/05
Závěrečný účet a rozbor hospodaření obce za rok 2004.
Usnes.48/05
Rozpočtové opatření č. 3/05.
Usnes.49/05
Servisní smlouvu – Geo Data s.r.o. – správa programu MISYS 2x ročně ve výši 8.750,-- Kč
bez DPH.
Usnes.50/05
Nabídku na oplocení ochranných pásem I. (vodní zdroj u Bartošů) od firmy: Petr Fojtík
v ceně 172.039,-- Kč vč. DPH.
Usnes.51/05
Žádost o bezúplatný převod pozemku dle GP č. 149/05 z PF ČR st.p.č. 529 v k.ú.
Jindřichovice na obec (vodní zdroj okály).
Usnes.52/05
Žádost o pronájem pozemku dle GP č. 149/05 z PF ČR p.č. 3064/3 pro Obec Jindřichovice
(přístupová cesta – vodní zdroj okály).
Usnes.53/05
Provedení opravy chyby, která byla způsobena katastrálním úřadem. Oprava se týká těchto
obecních pozemků p.č. 3167/1, 3167/2, 3200/2, 3200/3 a st.p.č. 502/3 v k.ú. Jindřichovice
v Krušných horách. O 68 m2 bude snížena výměra z výše uvedených obecních pozemků.
Usnes.54/05
Redakční radu pro vydávání Jindřichovického zpravodaje ve složení:
šéfredaktor Mgr. M. Tvrz
členové
Mgr. L. Tvrzová, L. Vacušková, M. Matějková.
Usnes.55/05
Smlouvu na projektovou dokumentaci pro kanalizaci a vodovod
Jindřichovice – Rotava v ceně 646.880,-- Kč + 109.880,-- Kč bez DPH zaměření – firmou
KV ENGINEERING s.r.o.
Usnes.57/05
Záměr prodeje pozemků:
- k.ú. Háj u Jindřichovic
p.č. 147/3 – 91 m2, p.č. 33/4 – 44 m2, p.č. 32/1 – část cca 130 m2
- k.ú. Loučná v Krušných horách
p.č. 116/1 – 1171 m2, p.č. 447 – 161 m2, 197/5 – 1453 m2, 197/1 – 2607 m2
- k.ú. Mezihorská
p.č. 57/1 – část o výměře cca 400 m2
Usnes.58/05
Záměr pronájmu pozemků:
- k.ú. Háj u Jindřichovic
p.č. 40/1, 41,2
-

k.ú. Mezihorská

p.č. 53/1, p.č. 63, p.č. 604/1 část cca 400 m2
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 3214/1 (je nutno nejdříve se domluvit na pracovním zastupitelstvu zda-li takto jak
požaduje lze pronajmout – chce tam mít zahrádku, pískoviště, ohniště, boudu a oplotit,
doplnil pojízdný karavan – není zrovna vhodné u silnice za oddělenými parcelami
vytvářet něco co nebude moc hezké)
3218/1 část 300 m2, 3214/1 část 200 m2
Usnes.59/05
Navrhovanou minimální cena za prodej obecního malotraktoru s příslušenstvím ve výši
5.000,-- Kč. Prodej proběhne obálkovou metodou.
Termín prohlídky: 13.6.2005 od 16,00 do 18,00 hodin za budovou požární zbrojnice
v Jindřichovicích. Nabídky přijímá Obecní úřad do 20.6.2005 do 17,00 hodin. Obálky
s nabídkami se budou otevírat dne 21.6.2005 v 17,00 hodin tříčlennou komisí. Komise:
p. Račák Antonín, p. Polívka Ivan Ing., pí Potočná Jana.

II. neschvaluje:
Usnes.60/05
Snížení nájmu, ale pí Krejčíková E. provede zaměření skutečné výměry oplocených pozemků
a předloží výměru ke schválení ZO.
Usnes.61/05
Žádost na udržovací práce pro stavební obchodní společnost AMANDA s.r.o. na opravu
památníku obětem 2. světové války (památník u vinárny).

III. revokuje:
Usnes.56/05
Usnesení č. 162/04 k pronájmu a pozdějšímu prodeji stavebních pozemků p. Dohnalovi
Michalovi p.č. 3167/1 o výměře 1500 m2 a pí Lavrenčíkové Janě p.č. 3167/2, 3167/1 o
výměře celkem 1500 m2, protože oba žádají o úvěr a došlo k prodlení předání vytyčených
pozemků z důvodů nesrovnalosti vymezení pozemků chybou v operátu, doporučuje náměstek
ŘP Ivo Zemek KB pobočka Sokolov – revokovat usnesení zastupitelstva a schválit prodej
pozemků při předložení návrhu na zapsání stavby do KN, neboť se klient v úvěrové smlouvě
zavazuje, že předloží kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci a výpis, ze kterého bude
zřejmé, že RD byl dokončen.

IV. ukládá starostovi obce:
Usnes.47/05
Zaslat vyjádření k závěrečnému účtu v zákonné lhůtě na Krajský úřad pro Karlovarský kraj do
10.6.2005.
Usnes.48/05
Zapracovat rozpočtové opatření č. 3/2005 do rozpočtu obce na rok 2005 do 10.6.2005.
Usnes.49/05
Zaslat fa Geo Data, s.r.o. potvrzenou smlouvu na správu programu MISYS do 10.6.2005.
Usnes.50/05
Sepsat smlouvu o dílo s p. Fojtíkem na oplocení ochranných pásem I. do 2.6.2005.

Usnes.51/05
Odeslání žádosti na bezúplatný převod pozemku z PF ČR st.p.č. 529 k.ú. Jindřichovice do
10.6.2005.
Usnes.52/05
Odeslání žádosti na pronájem pozemku z PF ČR p.č. 3064/3 k.ú. Jindřichovice do 10.6.2005.
Usnes.53/05
Starosta obce bere na vědomí schválení snížení výměry z uvedených pozemků.
Usnes.54/05
Oznámit redakční radě pro vydávání Jindřichovického zpravodaje schválení a ukládá
šéfredaktorovi Mgr. Tvrzovi připravit způsob vydávání zpravodaje – kolikrát ročně a návrh
grafické úpravy do 30.6.2005.
Usnes.55/05
Podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci: Jindřichovice – Rotava, kanalizace a
vodovod do 10.6.2005.
Usnes.56/05
Oznámit p. Dohnalovi Michalovi a pí Lavrenčíkové Janě revokaci usnes. 162/04 v rozsahu
prodeje pozemků při předložení návrhu na zapsání stavby do KN do 10.6.2005.
Usnes.57/05
Vyvěsit záměr prodeje pozemků do 10.6.2005.
Usnes.58/05
Vyvěsit záměr pronájmu pozemků do 10.6.2005.
Usnes.59/05
Připravit prodej malotraktoru do 2.6.2005.
Usnes.60/05
Oznámit pí Krejčíkové zamítnutí snížení nájmu z pronajatého pozemku a požádat o zaměření
skutečné výměry oploceného pozemku do 17.6.2005.
Usnes.61/05
Zaslat stavební obchodní společnosti AMANDA s.r.o. oznámení, ve věci neodsouhlasení
žádosti na udržovací práce na památníku obětem 2. světové války do 10.6.2005.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarostka

