Usnesení
ze 6. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 10.11.2005
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.112/05
Smlouvu o provedení služby – údržba komunikace v Obci Mezihorská v zimním období
01.11.2005 – 31.03.2006 s firmou JAEL, ve výši 710,-- Kč/hodina prohrnování bez DPH.
Usnes.113/05
Smlouvu o provedení služby – údržba komunikace v Obci Jindřichovice, Smrčina, Hradecká,
Heřmanov, Háj a Loučná v zimním období 01.11.2005 – 31.03.2006 s firmou Horský statek
Abertamy s.r.o., ve výši 600,-- Kč/1 hodina bez DPH. Cena příplatku za 1 hodinu pohotovosti
v mimopracovní době 65,-- Kč bez DPH.
Usnes.114/05
Smlouvu o dílo s firmou VOSS Sokolov s.r.o. – projektová dokumentace „Jindřichovice –
vodovodní zásobní řady I. etapa“, ve výši 42.000,-- Kč bez DPH.
Usnes.115/05
Smlouvu o dílo s firmou Ing. Milena Nováková - na zpracování studie – řešení „Veřejného
prostranství u rybníka v Jindřichovicích“ ve výši 56.000,-- Kč.
Usnes.116/05
Vypracování projektové dokumentace firmou KV ENGINEERING s.r.o. – přechody pro
chodce v Obci Jindřichovice.
Usnes.117/05
Smlouvu o podmínkách zřízení stavby, včetně smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. BVB/3071/KL/2005 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace – ve výši 309.400,-- Kč.
Usnes.118/05
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o poplatku za komunální odpad na rok 2006.
- fyzická osoba trvale žijící 420,-- Kč/rok 2006
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci 680,-- Kč/rok 2006
Usnes.119/05
Ceny vodného a stočného pro rok 2006.
- vodné 30,50 Kč/m3
- stočné 3,-- Kč/m3
Usnes.120/05
Inventarizaci majetku za rok 2005 k 31.12.2005.
Složení hlavní inventarizační komise:
předseda: Irena Lechanová
člen: Ing. Vladimír Mikeš
člen: Ing. Ivan Polívka.
Usnes.121/05
Platové zařazení druhého referenta OÚ dle zákona č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č.
330/2003 Sb.; od 01.08.2005 platová třída 9, platový stupeň 5.

Usnes.122/05
Prodej pozemku – záměr vyvěšen od 6.10.2005 do 7.11.2005:
- k.ú. Mezihorská
st.p.č. 54/1 - 387 m2 , Josef a Věra Veseleňákovi, Nové Sedlo, Revoluční 506
(bez podmínky provedení stavby – důvodem je malá výměra a žádné přístupové cesty
ke st. parcele) – za cenu 100,-- Kč/m2
Usnes.123/05
Záměr pronájmu pozemku:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 17 – 171 m2
Usnes.124/05
Vybudování vlastní přípojky paní Kulhánkové za těchto podmínek:
1) připojení si žadatelka provede na vlastní náklady a dle vypracované projektové
dokumentace
2) na vybudovanou přípojku se nesmí připojit další občané
3) pokud bude v budoucnu v této části obce vybudován obecní vodovodní řád, je
žadatelka povinna přípojku zrušit a připojit se na vodovodní řád obce
Usnes.126/05
Odebrání vzorků z půdy na veřejném prostranství p.č. 49/1 v k.ú. Jindřichovice v Krušných
horách.
Usnes.127/05
Nákup záznamového zařízení do 3.000,-- Kč. Pan Schovánek provede odborné zaškolení a
předloží nabídku vhodného zařízení pro OÚ. Zařízení bude zakoupeno paní starostkou do
30.11.2005.
Usnes.128/05
Změnu výměry paní Krejčíkové – výměra zaměřena v rozsahu 4165 m2, smlouva bude
přepracována dle skutečnosti.
II. neschvaluje:
Usnes.125/05
Výstavbu čerpací stanice v Obci Jindřichovice z důvodu neplánované občanské vybavenosti
v ÚPO Jindřichovice.
III. vypouští z jednání:
Usnes.110/05
Schválení souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu ÚP Obce Jindřichovice,
okres Sokolov, Karlovarský kraj ze dne 06.09.2005 ve znění dle přílohy č. 1 a.
Usnes.111/05
Schválení vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k soubornému stanovisku ze
dne 24.10.2005, č.j. 2492/RR/05 (viz. příloha č. 2).

IV. ukládá starostovi obce:
Usnes.112/05
Podepsat smlouvu o provedení služby – údržba komunikace v Obci Mezihorská v zimním
období 01.11.2005 – 31.03.2006 s firmou JAEL do 21.11.2005.

Usnes.113/05
Podepsat smlouvu o provedení služby – údržba komunikace v Obci Jindřichovice, Smrčina,
Hradecká, Heřmanov, Háj a Loučná v zimním období 01.11.2005 – 31.03.2006 s firmou
Horský statek Abertamy s.r.o. do 21.11.2005.
Usnes.114/05
Podepsat smlouvu o dílo s firmou VOSS Sokolov s.r.o. – projektová dokumentace
„Jindřichovice – vodovodní zásobní řady I. etapa“ do 21.11.2005.
Usnes.115/05
Podepsat smlouvu o dílo s firmou Ing. Milena Nováková - na zpracování studie – řešení
„Veřejného prostranství u rybníka v Jindřichovicích“ do 21.11.2005.
Usnes.116/05
Podepsat smlouvu s firmou KV ENGINEERING s.r.o. po předložení finančního návrhu do
30.11.2005.
Usnes.117/05
Podepsat smlouvu o podmínkách zřízení stavby, včetně smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. BVB/3071/KL/2005 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace do 30.11.2005.
Usnes.118/05
Vyvěsit dne 10.11.2005 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, o poplatku za komunální odpad,
kterou se mění vyhláška č. 6/2004, o poplatku za komunální odpad, s účinností od 1.1.2006.
Usnes.119/05
Vyvěsit oznámení o cenách vodného a stočného na rok 2006.
Usnes.120/05
Podepsat směrnici k inventarizaci za rok 2005.
Usnes.121/05
Podepsat platový výměr, zpětně od 01.08.2005.
Usnes.122/05
Napsat kupní smlouvu na schválený prodej do 31.12.2005.
Usnes.123/05
Vyvěsit záměr pronájmu pozemku do 16.11.2005.
Usnes.124/05
Sdělit pí Kulhánkové schválení vybudování vlastní přípojky za daných podmínek do
21.11.2005.
Usnes.125/05
Odeslat odpověď pí Heleně Hockové do 21.11.2005.
Usnes.126/05
Zajistit odebrání vzorků z půdy na veřejném prostranství p.č. 49/1 v k.ú. Jindřichovice
v Krušných horách do 31.12.2005.
Usnes.127/05
Zakoupit záznamové zařízení do 3.000,-- Kč do 30.11.2005.
Usnes.128/05
Přepracovat nájemní smlouvu pí Krejčíkové dle skutečné výměry pronajatého pozemku do
31.12.2005.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarostka

