Usnesení
ze 4. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 30.06.2005
Zastupitelstvo obec:

I. schvaluje:
Usnes.63/05
Rozpočtové opatření č. 4/05 úprava ve výši
- příjmy navýšeny o 200.410,-- Kč
- výdaje navýšeny o 679.200,-- Kč
Usnes.64/05
Smlouvu o dílo s firmou Torema, s.r.o. – na výměnu kotlů, topenářské práce + odvětrání
kotelen ve výši 109.477,-- Kč bez DPH.
Usnes.65/05
Návrh kupní smlouvy o prodeji dříví v drobném z obecních pozemků a lesů.
Usnes.66/05
Smlouvu o dílo s firmou Petr Fojtík na oplocení vodních zdrojů v Jindřichovicích ve výši
172.039,-- Kč včetně DPH. Zálohy budou dílčí dle jednotlivých oplocení:
1. záloha
50.000,-- Kč
2. záloha
50.000,-- Kč,
nebo bude prováděna fakturace podle rozpočtu a provedených prací.
Usnes.67/05
Cenovou nabídku VOSS, s.r.o. Sokolov a následně smlouvu o dílo na opravu vodárny – okály.
Cena 41.530,-- Kč bez DPH.
Usnes.68/05
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - vodárna a bezodtoková jímka okály od
1.7.2005. Rodiny, které odvádějí pouze stočné, budou platit podle směrných tabulek tj.
46 m3/rok/osoba za 3,-- Kč.
Usnes.69/05
Cenovou nabídku rozšíření síťové verze Misys – obec ve výši 14.400,-- bez DPH,
jednorázově za instalaci.
Usnes.70/05
Smlouvu o poskytování služeb v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce ve výši 210,-Kč/odpracovaná hodina bez DPH, bez dopravného a dalších nákladů, bude vedena evidence
odpracovaných hodin.
Usnes.71/05
Obecně závaznou vyhlášku 1/2005, o místním poplatku ze psů, kterou se mění vyhláška č.
5/2004, o místním poplatku ze psů, s účinností od 1.8.2005.
Usnes.72/05
Navážení vody a regulaci dodávek vody z vodního zdroje u Bartošů z důvodu nedostatku
pitné vody (450,-- Kč/hodina - doprava).
Usnes.73/05
Plán činnosti finančního výboru na rok 2005.

Usnes.74/05

Snížení platby za komunální odpad na rok 2005 o 50% paní Alžbětě Bendové, Jindřichovice
315, z důvodu pobytu dcery na internátní škole v Praze.
Usnes.75/05
Prodej traktůrku včetně příslušenství panu Josefu Žďárskému, Sadov 13, Karlovy Vary za
nabídnutou nejvyšší cenu 6.000,-- Kč a traktůrek bude na základě protokolu likvidační komise
vyřazen z majetku obce.
Usnes.76/05
Nevymáhat pohledávku za demoliční práce a odstranění stavby č.p. 135 Jindřichovice, ve výši
296.000,-- Kč - viz právní stanovisko JUDr. Věry Říhové.
Usnes.77/05
Pronájem pozemků:
- k.ú. Háj u Jindřichovic
p.č. 41/2, 100 m2 , Marie Štěpánková, Háj u Jindřichovi 150
p.č. 41/2, 1000 m2 , Bohumil Syrovátka, Sokolov, Jelínkova 1886
- k.ú. Mezihorská
p.č. 604/1, 400 m2 , Eva Jamnická, Sokolov, Křížová 138
st.p.č. 63, 21 m2 , Jaroslav Chvojsík, Chodov, Nerudova 960
p.č. 53/1, 210 m2 , Adolf Hrdlička, Mezihorská, Jindřichovice
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 3218/1, 300 m2 , Herta Račáková, Jindřichovice 300
p.č. 3214/1, 200 m2 , Herta Račáková, Jindřichovice 300
Usnes.78/05
Pronájem pozemku s budoucím odprodejem po kolaudaci stavby za podmínek schválených
zastupitelstvem pro stavební pozemky a smlouvu o smlouvě budoucí.
- k.ú. Hradecká
p.č.1384/4, 325 m2 , manželé Komínkovi, Chodov, U Porcelánky 1012
Usnes.79/05
Zamítnutí pronájmu pozemku v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách panu Milanu Fojtíkovi,
Jindřichovice 3/7, p.č. 3214/1, o výměře 240 m2 a bude vytipován jiný pozemek, který bude
žadatelům nabídnut a po odsouhlasení bude záměr předložen zastupitelstvu obce.
Usnes.81/05
Ukončení knihovnické činnosti pí Vlasákové Evy k 30.6.2005 a nástup pí Liškové Marcely
k výkonu této činnosti od 1.7.2005. Starostka děkuje pí Vlasákové Evě za vedení knihovny za
celou dobu její činnosti od roku 1979.
Usnes.83/05
Provedení kontroly osazení plynových kotlů do půdní vestavby na základní škole, s tím že
kontrolu provede kontrolní výbor a p. Liška Evžen do 30.8.2005.

II. bere na vědomí:
Usnes.62/05
Zprávu kontrolního výboru ze dne 12.5.2005.
Usnes.82/05
Zprávu finančního výboru k rozpočtovému opatření č. 4/05.

III. revokuje:

Usnes.80/05
Usnesení č. 58/05 – záměr pronájmu pozemku p.č. 40/1, k.ú. Háj u Jindřichovic z důvodu
vlastnictví tohoto pozemku p. Štěpánkem.

IV. ukládá starostovi obce:
Usnes.62/05
Projednat návrh opatření ze zprávy kontrolního výboru na pracovním zastupitelstvu do
30.8.2005.
Usnes.63/05
Zapracovat rozpočtové opatření č. 4/2005 do rozpočtu obce na rok 2005 do 13.7.2005.
Usnes.64/05
Sepsat smlouvu o dílo s firmou Torema, s.r.o. – na výměnu kotlů, topenářské práce +
odvětrání kotelen do 13.7.2005.
Usnes.65/05
Sepsat kupní smlouvy o prodeji dříví v drobném z obecních pozemků a lesů dle žádostí.
Usnes.66/05
Sepsat smlouvu o dílo s p. Fojtíkem na oplocení ochranných pásem I. do 15.7.2005.
Usnes.67/05
Sepsat smlouvu o dílo s firmou VOSS, s.r.o. na opravu vodárny - okály do 31.7.2005.
Usnes.68/05
Sepsat smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - vodárna a bezodtoková jímka
okály od 1.7.2005 v termínu do 1.7.2005.
Usnes.69/05
Vystavit objednávku pro firmu Geo Data, s.r.o. na rozšíření síťové verze Misys – obec jednorázově za instalaci do 13.7.2005.
Usnes.70/05
Sepsat smlouvu o poskytování služeb v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce ve výši
210,-- Kč/odpracovaná hodina bez DPH, bez dopravného a dalších nákladů do 15.7.2005 a
vést evidenci odpracovaných hodin.
Usnes.71/05
Vyvěsit do 4.7.2005 obecně závaznou vyhlášku 1/2005, o místním poplatku ze psů, kterou se
mění vyhláška č. 5/2004, o místním poplatku ze psů, s účinností od 1.8.2005.
Usnes.72/05
Navážení vody a regulaci dodávek vody z vodního zdroje u Bartošů z důvodu nedostatku
pitné vody (450,-- Kč/hodina - doprava).
Usnes.74/05
Dát na vědomí paní Alžbětě Bendové, Jindřichovice 315, snížení platby za komunální odpad
na rok 2005 o 50%, z důvodu pobytu dcery na internátní škole v Praze - v termínu do
15.7.2005.
Usnes.75/05
Dle likvidačního protokolu sepsat kupní smlouvu na prodej traktůrku včetně příslušenství
panu Josefu Žďárskému, Sadov 13, Karlovy Vary za nabídnutou nejvyšší cenu 6.000,-- Kč.

Usnes.76/05

Nevymáhat pohledávku za demoliční práce a odstranění stavby č.p. 135 Jindřichovice, ve výši
296.000,-- Kč - viz právní stanovisko JUDr. Věry Říhové.
Usnes.77/05
Napsat nájemní smlouvy na schválené pronájmy do 31.7.2005.
Usnes.78/05
Napsat smlouvu na pronájem pozemku s budoucím odprodejem po kolaudaci stavby za
podmínek schválených zastupitelstvem pro stavební pozemky a smlouvu o smlouvě budoucí
do 18.7.2005.
- k.ú. Hradecká
p.č.1384/4, 325 m2 , manželé Komínkovi, Chodov, U Porcelánky 1012
Usnes.79/05
Zaslat dopis o zamítnutí pronájmu pozemku v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách panu
Milanu Fojtíkovi, Jindřichovice 3/7, p.č. 3214/1, o výměře 240 m2 a vytipovat jiný pozemek,
který bude žadatelům nabídnut a po odsouhlasení bude záměr předložen zastupitelstvu obce.
Dopis do 18.7.2005, vytipovat pozemek do 31.7.2005.
Usnes.81/05
Ukončit knihovnickou činnost pí Vlasákové Evy k 30.6.2005 a nástup dle smlouvy sepsané
Městskou knihovnou v Kraslicích pí Liškové Marcely.
Usnes.83/05
Provedení kontroly osazení plynových kotlů do půdní vestavby na základní škole, s tím že
kontrolu provede kontrolní výbor a p. Liška Evžen do 30.8.2005.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarostka

