Usnesení
z 8. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 15.12.2005
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.131/05
Rozpočtové opatření č. 6/05 úprava ve výši
- příjmy navýšeny o 323.940,-- Kč
- výdaje sníženy o 514.120,-- Kč.
Rozpočet obce k 30.11.2005:
- příjmy
4.980.387,35 Kč
- výdaje
4.987.523,-- Kč
- zůstatek na účtu
2.195.699,80 Kč
Usnes.132/05-bod B)
Rozpočtové provizorium v souladu s § 13, zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 2/12 z rozpočtu
příjmů a výdajů za rok 2005.
rozpočtové provizorium Obce Jindřichovice na rok 2006:
667.000,-- Kč
- celkové příjmy ve výši
- celkové výdaje ve výši
667.000,-- Kč
Rozpočtové provizorium Obce Jindřichovice na rok 2006 s tím, že budou zapojeny vlastní
finanční prostředky získané v předchozích letech.
Pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2006 pro leden a únor
2006 stanoven limit čerpání výdajů maximálně do výše 667.000,-- Kč s tím, že rozpočtované
příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Usnes.133/05
Smlouvu s firmou EKO-KOM a.s. - o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
včetně dodatku č. 1 a přílohy č. 1 – 5. Evidenci zařizuje fa CHOTES a vyřizuje vrácení
poplatku za třídění odpadu.
Usnes.134/05
Smlouvu s městskou knihovnou Sokolov - o poskytování regionálních služeb.
Usnes.135/05
Knihovní řád pro místní knihovnu Jindřichovice; včetně přílohy č. 1,2.
Usnes.136/05
Nabídku – fa KV ENGINEERING s.r.o. – zpracování projektové dokumentace „Jindřichovice
– přechody pro chodce“ ve výši 39.460,-- Kč bez DPH.
Usnes.137/05
Smlouvu mezi Městem Rotava a Obcí Jindřichovice na dodávku vody – č. 38/2005, o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících; včetně přílohy č. 1
kalkulační vzorec ceny dodávky pitné vody a odkanalizování pro Obec Jindřichovice.
Usnes.138/05
Smlouvu mezi Městem Rotava a Obcí Jindřichovice na odkanalizování - č. 39/2005, o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících; včetně přílohy č. 1
kalkulační vzorec ceny dodávky pitné vody a odkanalizování pro Obec Jindřichovice.

Usnes.139/05
Revokaci usnesení č. 24/05 – návrh obecního znaku č. 2 a praporu č. 2/3 z důvodu
neschválení poslaneckou sněmovnou s tím, že se schvaluje nový návrh obecního znaku č. 1 a
praporu č. 1/2 A, podklad bude v zelené barvě.
Usnes.140/05
Návrh rozpočtu na rok 2006 „Svazku měst a obcí Kraslicka“; včetně přílohy.
- příjmy ve výši:
683.620,-- Kč
- výdaje ve výši:
683.620,-- Kč.
Usnes.141/05
Umístění reklamní tabule na pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Jindřichovice pro pana Zdenka
Künzla, Háj 25, 357 04 Lomnice - za příspěvek obci ve výši 600,-- Kč/rok.
Veškeré příspěvky z reklamních tabulí (poutačů) umístěných na všech katastrálních územních
Obce Jindřichovice budou použity např. na údržbu veřejné zeleně v obci nebo na akce pro děti
a opravy dětského hřiště. Příspěvek bude uhrazen vždy do 30.3. každoročně s tím, že bude
sepsána s žadatelem dohoda o příspěvku.
(Reklamní tabule bude před osazením schválena stavebním úřadem.)
Usnes.142/05
Pronájem pozemků – záměr vyvěšen od 6.10.2005 do 7.11.2005:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 222, část - 600 m2 , Jiří Kameník, 9. května 752, Chodov
p.č. 3222/3, 1896 m2 ; p.č. 3222/4, 538 m2, Benito CZ s.r.o., Jindřichovice 140,
Kraslice – nebude zastavěno
st.p.č. 157, část – 48 m2, Jan Majdák, Jindřichovice 77, Kraslice
p.č. 19, 118 m2, Věra Kuštová, Jindřichovice 4, Kraslice
- k.ú. Mezihorská
p.č. 57/12, 801 m2 , Stanislav Tvaroh, Mezihorská 64, Kraslice
p.č. 20/45, část - 1700 m2 , Vlastimil Čák, Opletalova 806/3, K.Vary
Usnes.144/05
Odepsání pohledávky ve výši 25,-- Kč za pronájem pozemku z důvodu úmrtí nájemce.
Usnes.145/05
Výpověď z pronájmu pozemku k 31.12.2005:
Věra Vrbická, Sládkova 14, K.Vary, st.p.č. 31, k.ú. Mezihorská – vlastní žádost jmenované.
Usnes.146/05
Záměr pronájmu pozemků:
- k.ú. Mezihorská
st.p.č. 31 - 600 m2, p.č. 714/12 - 252 m2, p.č. 1152/30 - 164 m2
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
st.p.č. 164 - 163 m2; p.č. 3240/1 část – 200 m2; st.p.č. 198 - 103 m2; st.p.č. 197 - 67 m2
Usnes.147/05
Záměr pronájmu pozemku a následného prodeje pro výstavbu rodinného domku na stavebním
pozemku vymezeným ÚP:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 1007/1 - 714 m2; p.č. 1007/2 - 1174 m2; 1007/3 - 697 m2
Usnes.150/05
Zabudování programu na elektronickou úřední desku firmou GeoDeta s.r.o., dle zákona
č. 500/2004 Sb. § 26 s platností od 1.1.2006 v ceně do 7.000,-- Kč včetně skenovacího
zařízení bez DPH.
Usnes.151/05
Odpověď panu Štefánikovi. (Znění dopisu přečetla všem přítomným paní místostarostka Irena
Lechanová; dopis byl odeslán 16.12.2005 a kopie je založena na OÚ v Jindřichovicích.)

II. neschvaluje:
Usnes.132/05-bod A)
Rozpočet obce na rok 2006 a vzhledem k nevyrovnanému rozpočtu a požadavku na investiční
akci: propojení vodovodu a kanalizace Jindřichovice – Rotava nesouhlasí s návrhem rozpočtu.
- příjmy ve výši:
3.669.800,-- Kč
- výdaje ve výši:
4.956.600,-- Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.286.800,-- Kč by byl uhrazen z přebytku za rok 2004.

III. vypouští z jednání:
Usnes.143/05
Záměr pronájmu vyvěšen od 15.11.2005 do 15.12.2005:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 17, část – 171 m2, Stanislava Fojtíková, Jindřichovice 3, Kraslice
Důvodem je žádost pana Petra, který na pracovním zastupitelstvu požádal o pronájem.
Paní Lechanová oznámila zastupitelstvu, že panu Petrovi byl tento pronájem zamítnut
usnesením č. 106/05 a že je třeba, aby ZO zvážilo důvody nového přidělení panu Petrovi.
Ing. Mikeš – při návštěvě p. A. Petra byl projednán pronájem pozemku s tím, že když jej
užívá již delší dobu bude vhodné jej jemu pronajmout.
ZO po diskusi konstatovalo, že tento problém bude muset znovu projednat a prověřit, a proto
tento bod stahuje z jednání.
Usnes.148/05
Záměr pronájmu pozemku - p.č. 3194/1, část - 225 m 2, dle GP 257-4425/2002, Jan Lavrenčík,
Jindřichovice 54, Kraslice – na uvedeném pozemku je zařízení ZČE. Nejprve bude zaslaná
výzva společnosti ZČE.

IV. bere na vědomí
Usnes.149/05
Zprávu finančního výboru o provedené kontrole rozpočtového opatření č. 6, kontrola plnění
dotace na realizaci ÚP Obce Jindřichovice, která byla provedena dle schváleného plánu
finančního výboru. Zprávu předložil předseda finančního výboru Ing. Ivan Polívka. Zbývá
kontrola vyúčtování ZŠ, inventarizace za rok 2005 a kontrola hospodaření hasičů, tyto dvě
věci finanční výbor přesouvá na leden 2006.
Usnes.152/05
Žádost o příspěvek na opravu studny Háj, p. Künzl. Tato žádost bude projednána až při
zpracování rozpočtu na rok 2006.
Usnes.153/05
Připomínku pana Ing. Vladimíra Mikeše – doplnit údaj ohledně lustrace lesů, žádá o
předložení problémů advokátní kanceláři, kde je specialista na řešení problémů vrácení lesa,
doporučuje doplnit do rozpočtu na rok 2006.

V. ukládá starostovi obce:
Usnes.131/05
Zapracovat rozpočtové opatření č. 6/2005 do rozpočtu obce na rok 2005 do 22.12.2005.
Usnes.132/05-bod B)
Připravit do pracovního zastupitelstva návrh rozpočtu na rok 2006 do 31.1.2006.
Usnes.133/05
Podepsat smlouvu s firmou EKO-KOM a.s. - o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů; včetně dodatku č. 1 a přílohy č. 1 – 5; do 31.12.2005.
Usnes.134/05
Podepsat smlouvu s městskou knihovnou Sokolov - o poskytování regionálních služeb do
31.12.2005.
Usnes.135/05
Podepsat knihovní řád pro místní knihovnu Jindřichovice; včetně přílohy č. 1,2; do
31.12.2005.
Usnes.136/05
Uzavřít smlouvu o dílo s fa KV ENGINEERING s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
„Jindřichovice – přechody pro chodce“ ve výši 39.460,-- Kč bez DPH do 31.12.2005.
Usnes.137/05
Podepsat smlouvu mezi Městem Rotava a Obcí Jindřichovice na dodávku vody – č. 38/2005,
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících; včetně
přílohy č. 1 kalkulační vzorec ceny dodávky pitné vody a odkanalizování pro Obec
Jindřichovice do 31.12.2005.
Usnes.138/05
Podepsat smlouvu mezi Městem Rotava a Obcí Jindřichovice na odkanalizování - č. 39/2005,
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících; včetně
přílohy č. 1 kalkulační vzorec ceny dodávky pitné vody a odkanalizování pro Obec
Jindřichovice do 31.12.2005.
Usnes.139/05
Odeslat schválený návrh obecního znaku č. 2 a praporu č. 2/3 do 31.12.2005.
Usnes.140/05
Doložit podrobné plnění příjmů a výdajů v roce 2005 „Svazku měst a obcí Kraslicka“ do
31.1.2006.
Usnes.141/05
Odeslat odpověď panu Zdenku Künzlovi do 31.12.2005 a sepsat dohodu o příspěvku.
Usnes.142/05
Napsat nájemní smlouvy na schválené pronájmy do 15.1.2006.
Usnes.143/05
Připravit podklady do pracovního zastupitelstva k pronájmu pozemku p.č. 17 k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách.
Usnes.144/05
Odepsat pohledávku ve výši 25,-- Kč za pronájem pozemku z důvodu úmrtí p. Kaňky do
31.12.2005.
Usnes.145/05
Oznámit výpověď z pronájmu pozemku k 31.12.2005 - dopis zaslat do 31.12.2005.
Usnes.146/05
Vyvěsit záměr pronájmu pozemků do 23.12.2005.
Usnes.147/05
Vyvěsit záměr pronájmu pozemků do 23.12.2005.

Usnes.148/05
Odeslat dopis - žádost ZČE s uvedením důvodu a souhlasu s prodejem, zakreslit do mapy
trafostanici do 31.12.2005.
Usnes.150/05
Zajistit zabudování programu na elektronickou úřední desku firmou GeoDeta s.r.o., dle
zákona č. 500/2004 Sb. § 26 s platností od 1.1.2006 v ceně do 7.000,-- Kč včetně skenovacího
zařízení bez DPH v termínu do 31.12.2005.
Usnes.151/05
Zaslat odpověď panu Štefánikovi dne 16.12.2005.
Usnes.152/05
Odeslat dopis s vysvětlením do 31.12.2005.
Usnes.153/05
Předat podklady (kopie) advokátní kanceláři do 23.12.2005.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarostka

