Usnesení
ze 7. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 18.10.2006
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.116//06
Rozpočtové opatření č. 4/06 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o 89.800,-- Kč
- výdaje navýšeny o 151.380,-- Kč.
Rozpočet obce
Rozpočtová změna č.4 Rozpočet obce RO2006RO2006-03
04
Příjmy
5.117.860,-+ 89.800,-5.207.660,-Výdaje
6.477.700-+ 151.380,-6.629.080,-Plnění rozpočetu obce k 30.09.2006:
4.326.742,11 Kč
- příjmy
- výdaje
3.881.113,27 Kč
- zůstatek na účtu
2.400.749,78 Kč k 12.10.2006
Finanční komise zkontrolovala rozpočtovou změnu č. 4/06 a souhlasí.
Usnes.117/06
Mimořádnou inventarizaci majetku obce k 30.09.2006, HIK neshledala žádné rozdíly v majetku a účetnictví.
Usnes.118/06
Dodavatele prací na prohrnování komunikací v zimním období 2006-2007.
Zaslané nabídky:
- Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice u Karlových Varů, Na
Vlečce 177, PSČ 362 01
traktor John Deere typ 6320; hodinová sazba 680,-- Kč/hod. + DPH; další nabídky viz
složka
- Josef Hartl, Statek Krásná 151, 358 01 Kraslice
traktor Deutz Fahr K 110; hodinová sazba 600,-- Kč/hod. včetně DPH
- Vilém Těžký JAEL, Bezručova 517, 357 35 Chodov
traktor kolový; hodinová sazba 710,-- Kč/hod. + DPH
- VOSS, a.s., provoz doprava, Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov; cenová nabídka viz
složka; firma nemá pluhy, radlice, vlastní pouze nakladače
ZO schvaluje přidělit úsek:
- Mezihorská: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice u Karlových
Varů, Na Vlečce 177, PSČ 362 01
- Jindřichovice, Háj, Loučná, Heřmanov, Hradecká, Poušť: Josef Hartl, Statek
Krásná 151, 358 01 Kraslice
Ve smlouvě o dílo bude specifikován postup prací a časový rozpis.
Usnes.119/06
Mandátní smlouvu č. 60550980 na výkon stavebního dozoru souvisejícího s akcí „Jindřichovice – kanalizace a vodovod“ s firmou KV engineering, s.r.o., Závodu míru 584, 360 17 K.
Vary. Cena se sjednává dohodou podle zákona o cenách 526/90 Sb. ve výši 25.000,--
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Kč/měsíc bez DPH (tuto smlouvu bylo nutno uzavřít na žádost Mze jako přílohu k žádosti o
dotaci).
Usnes.120/06
Smlouvu o dílo dodatek č. 01/06 s firmou EKO-KV s.r.o., Sportovní 633, 360 09 K. Vary.
Dodatek byl zpracován z důvodů změny doby plnění a tím rozdělení finančního plnění takto:
v roce 2007 11.625.613,-- Kč včetně DPH
v roce 2008
3.008.130,-- Kč včetně DPH.
S ohledem na zajištění finančních prostředků z dotačního titulu se mění doba plnění takto:
zahájení prací:
04/2007
06/2008.
dokončení prací:
Usnes.122/06
Smlouvu o dílo č. 60560960 s firmou KV engineering, s.r.o., Závodu míru 584, 360 17 K.
Vary.
Předmětem plnění: akce „Jindřichovice – kanalizace a vodovod“: Ing. Melč byl nucen vypracovat změnu :
- v PRVKÚK pro žádost na KÚ KK
- protože nás MZe požádalo o vypracování druhého stupně žádosti o evidenci a současně žádosti o registraci k poskytnutí státní finanční podpory, bylo nutné urychleně
žádost dopracovat v takovém rozsahu, který za nás provedla firma KV engineering,
s.r.o, pan Ing.Melč
Cena se sjednává dohodou podle zákona o cenách 526/90 Sb. ve výši 28.000,-- Kč bez DPH.
Usnes.123/06
Zaměření lesního celku III. přiděleného obci Poušť dle výnosu Mze č.j. 81.871/47-IX/Z-23 ze
dne 16.7.1948.
PK
KN p.p.č.
výměra m2
kultura KN
284
282/2
6812
les
282/2
282/2
14291
les
298
282/2
2183
les
255
247
2177
les
265
262
8426
les
Usnes.124/06
Pronájmy pozemků – záměr vyvěšen od 4.10.2006 do 18.10.2006:
- k.ú. Hradecká
- p.č. 34/15 - 180 m2, dle GP č. 123-69/2006, Václav Veselý, Jindřichovice-Hradecká 162, 358 01 Kraslice
Usnes.125/06
Prodeje pozemků – záměr vyvěšen od 4.10.2006 do 18.10.2006:
-

-

k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
st.p.č. 89/10 – 984 m2, dle GP 327-5167/2006, ÚP určena k zastavění, Václav
Hošek, Sídliště 612, 357 01 Rotava
st.p.č. 89/12 – 978 m2, dle GP 327-5167/2006, ÚP určena k zastavění, Jan a
Martina Beranovi, Sídliště 607, 357 01 Rotava
p.č. 89/13 – 266 m2, dle GP 327-5167/2006, Václav a Julie Kozákovi, Jindřichovice 28, 358 01 Kraslice
p.č. 89/14 – 74 m2, dle GP 327-5167/2006, Josef Majďák, Jindřichovice 33,
358 01 Kraslice
k.ú. Háj u Jindřichovic
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-

p.č. 15/1 – 133 m2, Bohumil Duzbaba – Háj 153 E, 356 01 Sokolov; Marcela
Duzbabová – Jednoty 1092, 356 01 Sokolov

-

k.ú. Hradecká
p.č. 1384/4 – 278 m2, st.p.č. 1384/22 – 45 m2, dle GP 122-52/2006, Miroslav
a Alena Komínkovi, U Porcelánky 1012, 357 35 Chodov
p.č. 33/7 – 105 m2, dle GP 121-58/2006, Luboš a Lenka Peškovi, V Lázních
306, 252 42 Jesenice u Prahy
p.č. 33/8 – 72 m2, dle GP 121-58/2006, Josef Novotný, Jindřichovice-Hradecká 236 E, 358 01 Kraslice

-

-

k.ú. Poušť
p.č. 700 – 82 m2, dle GP 56-57/2006, Josef Míka, Jindřichovice-Poušť 204,
358 01 Kraslice
p.č. 699 – 122 m2, st.p.č. 15/1 – 117 m2, dle GP 56-57/2006, Antonín a
Květuše Prekopovi, Staré náměstí 22, 356 01 Sokolov
st.p.č. 6/1 – 525 m2, dle GP 57-56/2006, Josef Semančík, Lomnice u Sokolova

Usnes.126/06
Záměr pronájmů pozemků:
- k.ú. Loučná v Krušných horách
p.č. 197/1 – 35 m2
- k.ú. Hradecká
p.č. 34/1 – 200 m2
dle geometrického plánu č. 123-69/2006
Usnes.127/06
Záměr prodeje pozemků:
- k.ú. Loučná v Krušných horách
- st.p.č. 72 – 36 m2, st.p.č. 73 – 48 m2
dle geometrického plánu č. 91-16/2006
- k.ú. Hradecká
- p.č. 1384/10 – 387 m2
dle geometrického plánu č. 123-69/2006
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
- p.č. 3167/4 – 2305 m2, st.p.č. 535 – 167 m2
dle geometrického plánu č. 329-68/2006
Usnes.128/06
Směnu pozemků - záměr vyvěšen od 4.10.2006 do 18.10.2006:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
- p.č. 286/1 díl a) – 572 m2 - zastavěná komunikací ke hřbitovu ve vlastnictví pana Josefa Majďáka (bude převedeno do vlastnictví Obce Jindřichovice) – směnit za pozemek oddělený geometrickým plánem č. 326-59/2006 p.č. 286/5 díl d) - 572 m2, Josef
Majďák, Jindřichovice 33, 358 01 Kraslice.
Usnes.129/06
Pronájem pozemku – záměr vyvěšen od 7.9.2006 do 25.9.2006:
- k.ú. Mezihorská
- st.p.č. 53/3 – 110 m2, Michaela Krajmerová, Mezihorská 32 E, 358 01 Kraslice
Usnes.130/06
Odměny v hrubé výši:
2.000,-- Kč Mgr. Miroslav Tvrz redakční rada
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1.000,-- Kč Mg. Lenka Tvrzová redakční rada
1.000,-- Kč Lenka Vacušková
redakční rada
1.000,-- Kč Marcela Lišková
knihovnice
Odměny budou vyplaceny ve výplatě za měsíc říjen 2006.
II. bere na vědomí
Usnes.132/06
Zprávu finančního výboru dle stanoveného plánu v roce 2006.
Žádá o předložení zápisu kontrolního výboru v termínu do 20.10.2006

III. revokuje
Usnes.121/06
Usnesení č. 139/05 – návrh obecního znaku č. 1 a praporu č. 1/2 A, podklad v zelené barvě
z důvodu neschválení poslaneckou sněmovnou s tím, že se schvaluje: - nový návrh obecního
znaku: v zeleném štítě na zlaté patě, se zkříženými hornickými kladívky, doleva běžící jelen
provázený nad hřbetem kosmým nosatcem přeloženým šikmými vztyčenými rýžovacími
hráběmi, vše v přirozených barvách. Na štítě zlatá, červeně vyložená listová koruna.
- nový návrh obecní vlajky: list tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a žlutý, v poměru 3:1. V žerďové polovině zeleného pruhu k vlajícímu okraji běžící hnědý jelen, stojící zadníma nohama
na horním okraji žlutého pruhu, nad hřbetem provázený kosmým nosatcem přeloženým šikmými vztyčenými rýžovacími hráběmi, obojí železné a na hnědé násadě. Pod tím ve žlutém
pruhu zkřížená železná hornická kladívka na hnědých topůrkách. Poměr šířky k délce listu je
2:3.
Usnes.131/06
Usnesení č. 93/06 - žádost o vrácení 309.400,-- Kč za věcné břemeno v termínu do
15.09.2006 – uložení vodovodu a kanalizace do komunikací v rámci výstavby propojení vodovodu a kanalizace Jindřichovice – Rotava od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského
kraje, příspěvkové organizace z důvodu, že zálohu náhrady za zřízení věcného břemene lze vrátit pouze v případě odstoupení od smlouvy a to z důvodu, že stavba nebude realizována, což
prozatím nelze stanovit.
Usnes.133/06
Usnesení č. 105/06 – výběr dodavatele na opravu schodů na hřbitově v Jindřichovicích nebyl
proveden, protože Firma Szolár Ondřej stavitelství, Okružní 240, Březová – nabídla provést
opravu za 5.000,-- Kč bez DPH; včetně postavení kříže. Schody jsou k dnešnímu dni opraveny a kříž je osazen.

IV. ukládá starostovi obce:
Usnes.116/06
Zapracovat rozpočtové opatření č. 4/06 do rozpočtu obce - do 19.10.2006.
Usnes.117/06
Založit mimořádnou inventarizaci – do 19.10.2006.
Usnes.118/06
Podepsat smlouvy na prohrnování v zimním období s vybranými firmami – do 20.10.2006.
Usnes.119/06
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Podepsat mandátní smlouvu – do 20.10.2006.
Usnes.120/06
Podepsat smlouvu o dílo dodatek č. 01/06 – do 20.10.2006.
Usnes.121/06
Odeslat návrh obecního znaku a obecní vlajky do PS PČR – do 24.10.2006.
Usnes.122/06
Podepsat smlouvu o dílo – do 20.10.2006.
Usnes.123/06
Nechat zaměřit lesní celek III. přidělený obci Poušť.
Usnes.124/06
Sepsat nájemní smlouvu - do 31.10.2006.
Usnes.125/06
Sepsat kupní smlouvy.
Usnes.126/06
Vyvěsit záměr pronájmů pozemků - do 25.10.2006.
Usnes.127/06
Vyvěsit záměr prodeje pozemků - do 25.10.2006.
Usnes.128/06
Sepsat směnnou smlouvu.
Usnes.129/06
Sepsat nájemní smlouvu - do 31.10.2006.
Usnes.130/06
Vyplatit odměny ve výplatě za měsíc říjen 2006.
Usnes.131/06
Odeslat dopis Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje.
Usnes.133/06
Provést úhradu faktury dle data splatnosti.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarostka
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