Usnesení
z 2. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 13.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení usnesení zastupitelstva obce č.:
- 1a/06, 2a/06, 3a/06, 4a/06, 5a/06, 9a/06, 10a/06, 11a/06, 12a/06, 13a/06, 14a/06,
15a/06, 19a/06, 20a/06
- 6a/06, 7a/06, 8a/06 úkol trvá – termín do 31.12.2006
- 16a/06, 17a/06 úkol trvá - termín do 31.3.2007
- 18a/06 úkol trvá – termín do 31.3.2007
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.21a//06
Rozpočtové opatření č. 5/06 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o 722.300,-- Kč
- výdaje sníženy o
393.920,-- Kč.
Rozpočet obce
Rozpočtová změna č.5 Rozpočet obce RO2006RO2006-04
05
Příjmy
5.207.660,-+ 722.300,-5.929.960,-Výdaje
6.629.080,-- 393.920,-6.235.160,-Plnění rozpočtu obce k 30.11.2006:
5.469.143,75 Kč
- příjmy
- výdaje
5.006.941,95 Kč
- zůstatek na účtu
2.372.151,24 Kč k 6.12.2006
Finanční komise zkontrolovala rozpočtovou změnu č. 5/06 a souhlasí.
Usnes.22a/06
Rozpočet na rok 2007 – vyvěšen od 29.11.2006 do 13.12.2006:
- příjmy
13.717.600,-- Kč
- výdaje
15.678.560,-- Kč
Deficit ve výši 1.960.960,-- Kč bude kryt z přebytků předchozích let.
Stav finančních prostředků na BÚ k 6.12.2006 činil 2.372.151,24 Kč.
Usnes.23a/06
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o poplatku za komunální odpad na rok 2007.
- fyzická osoba s trvalým pobytem 450,-- Kč/rok 2007
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci 680,-- Kč/rok 2007
Usnes.24a/06
Cenu vodného a stočného na rok 2007.
- vodné 33,-- Kč/m3
- stočné 3,-- Kč/m3
Usnes.25a/06
Návrh rozpočtu na rok 2007 „Svazku měst a obcí Kraslicka“; včetně přílohy.
- příjmy ve výši:
643.896,-- Kč
- výdaje ve výši:
643.896,-- Kč
(Obec Jindřichovice by měla v roce 2007 uhradit příspěvek v celkové výši 5.544,-- Kč.)
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Usnes.26a/06
Žádost pana Vlastimila Čáka, Opletalova 806/3, K.Vary ze dne 6.12.2006 ve věci snížení
výměry pronajatého pozemku p.č. 20/45 v k.ú. Mezihorská ze 1700 m2 na 500 m2 s účinností
od 1.1.2007.
Usnes.27a/06
Záměr pronájmu pozemku:
- k.ú. Hradecká
- p.č. 34/1 – 120 m2
Usnes.28a/06
Žádost nájemníků čp. 81 - pí Medkové, pí Hrubé a sl. Plaubové
- platby za společné prostory: elektrická energie 35,-- Kč/měsíc
plyn 65,-- Kč/měsíc
Platby za společné prostory budou hrazeny společně s platbou za nájem s účinností od
1.1.2007 (splatnost je vždy do 25. dne v měsíci). Nájemníci budou písemně vyrozuměni.
Usnes.29a/06
Na základě žádosti ze dne 29.11.2006 pí Hrubé a sl. Plaubové posunutí splatnosti plateb za
elektrickou energii a plynu (společné prostory).
- pí Hrubá
- elektrická energie 392,50 Kč
- plyn
774,-- Kč
- sl. Plaubová - elektrická energie 392,50 Kč
- plyn
774,-- Kč
Splatnost výše uvedených plateb se prodlužuje z 11.12.2006 na 25.1.2007.

II. ukládá starostovi obce:
Usnes.21a/06
Zapracovat rozpočtové opatření č. 5/2006 do rozpočtu obce na rok 2006 - do 15.12.2006.
Usnes.22a/06
Zapracovat rozpočet na rok 2007 – do 19.01.2007.
Usnes.23a/06
Vyvěsit dne 15.12.2006 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006, o poplatku za komunální odpad,
kterou se mění vyhláška č. 2/2005, o poplatku za komunální odpad, s účinností od 1.1.2007.
Usnes.24a/06
Vyvěsit oznámení o cenách vodného a stočného na rok 2007 – do 22.12.2006.
Usnes.25a/06
Doložit podrobné plnění příjmů a výdajů v roce 2006 „Svazku měst a obcí Kraslicka“ do
31.1.2007.
Usnes.26a/06
Odeslat sdělení panu Čákovi – do 22.12.2006.
Usnes.27a/06
Vyvěsit záměr pronájmu pozemku – do 22.12.2006.
Usnes.28a/06
Vyrozumět nájemníky – do 5.1.2007. Provádět kontrolu plateb – průběžně.
Usnes.29a/06
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Vzít na vědomí a provést kontrolu úhrad – 25.1.2007 včetně.

Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarosta

Ověřovatelé usnesení:
Jiří Korel

……………………………

Jan Šťastný

……………………………
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