Usnesení
z 1. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 22.02.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení usnesení zastupitelstva obce č.:
- 128/06, 6a/06, 7a/06, 8a/06, 17a/06, 21a/06, 22a/06, 23a/06, 24a/06, 26a/06, 27a/06,
28a/06, 29a/06
- 25a/06 úkol trvá – termín do 31.3.2007
- 125/06 úkol trvá – termín do 31.3.2007
- 16a/06 úkol trvá – termín do 31.3.2007
- 18a/06 úkol trvá – termín do 31.3.2007
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.1//07
Rozpočtové opatření č. 1/07 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
23.120,-- Kč
- výdaje sníženy, navýšeny o
0,-- Kč.

Rozpočet obce
Rozpočtová změna
Rozpočet obce
RO2007- 00
č.1
RO2007- 01
Příjmy
13.717.600,-+ 23.120,-13.740.720,-Výdaje
15.678.560,-0,-15.678.560,--

Plnění rozpočtu obce k 8.2.2007:
- příjmy
547.998,56 Kč
- výdaje
303.307,57 Kč
- zůstatek na účtu
2.791.888,69 Kč k 12.2.2007
Finanční komise zkontrolovala rozpočtovou změnu č. 1/07 a souhlasí.
Usnes.2/07
Inventarizaci majetku obce k 31.12.2006, HIK neshledala žádné rozdíly v majetku a
účetnictví.
Usnes.3/07
- pokladní hotovost ve výši 20.000,-- Kč
- cestovné pro starostku, zastupitele a referenty OÚ dle § 157 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 577/2006 Sb.
Usnes.4/07
Odměny členů zastupitelstva, dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny schvaluje ponechat
v původní výši jako v roce 2006 takto:
Irena Lechanová
7.500,-- Kč místostarostka
Ing. Ivan Polívka
1.000,-- Kč předseda finančního výboru + člen zastupitelstva
Šťastný Jan
360,-- Kč člen zastupitelstva
Plaub Josef
360,-- Kč člen zastupitelstva
Korel Jiří
360,-- Kč člen zastupitelstva
Šátava František
1.000,-- Kč předseda kontrolního výboru + člen zastupitelstva
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Usnes.5/07
Smlouvu o dílo s firmou Ing. Jan Matějka, NATURPROJEKT, se sídlem Dvořákova 657/3,
360 17 Karlovy Vary. Předmětem smlouvy je odborná pomoc při dohledávání,
shromažďování a adjustaci podkladů pro návrh na zápis majetku obce podle zákona č.
398/2000 Sb. v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách. Cena díla je stanovena ve výši
29.200,-- Kč bez DPH.
Usnes.6/07
Prodej sněhové radlice IČ 032 panu Milanu Přerostovi, Jindřichovice-Mezihorská 14, 358 01
Kraslice za nabídnutou nejvyšší cenu 3.000,-- Kč. Radlice bude na základě protokolu
likvidační komise vyřazena z majetku obce.
Usnes.7/07
Žádost o dotaci na Krajský úřad, Karlovarského kraje na výstavbu vodovodu a kanalizace
„Jindřichovice – Rotava“.
Usnes.8/07
Předsedu a členy kulturní komise takto:
předseda kulturní komise:
Šťastný Jan
člen kulturní komise:
Račáková Lenka, Lišková Marcela
Usnes.10/07
Prodej vyřazeného nábytku – MŠ Jindřichovice.
IČ
3/11 psací stůl jednostranný
1x
560,-- Kč á 100,-- Kč
IČ
6/54 dětské stolečky
á 335,-5x
1.675,-- Kč á 50,-- Kč
IČ
12/25 dětské židličky
á 97,-21x 2.037,-- Kč á 30,-- Kč
Usnes.11/07
Vzít bezúplatně do majetku obce nalezený majetek - veřejné osvětlení na Mezihorské - za
podmínek, že bude předána projektová dokumentace a platná výchozí revizní zpráva.
Usnes.12/07
Výpověď z pronájmu pozemku:
- k.ú Jindřichovice v Krušných horách
- p.č. 3200/2 – 419 m2, Pňáček Jan, Jindřichovice 345, 358 01 Kraslice – vlastní
žádost (výpověď k 31.1.2007)
Usnes.13/07
Záměr pronájmu pozemku:
- k.ú. Mezihorská
- p.č. 20/45 – 300 m2
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
- p.č. 3200/2 – 419 m2
- k.ú. Loučná v Krušných horách
p.č. 626 – 200 m2
Usnes.14/07
Záměr prodeje pozemků:
- k.ú. Mezihorská
- p.č. 113 – 1326 m2
- p.č. 114 – 942 m2
- k.ú. Loučná v Krušných horách
- p.č. 495/5 – 79 m2
- p.č. 495/6 – 371 m2
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
- p.č. 328/3 – 24 m2
- p.č. 3224/5 – 2114 m2
- p.č. 3224/2 – 1215 m2
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- p.č. 2291/10 – 205 m2
- k.ú. Háj u Jindřichovic
- p.č. 2560 – 114 m2 - dle geometrického plánu č. 93-84/2006 ze dne 16.11.2006
- p.č. 2561 – 110 m2 - dle geometrického plánu č. 93-84/2006 ze dne 16.11.2006
- p.č. 2563 – 1928 m2 - dle geometrického plánu č. 93-84/2006 ze dne 16.11.2006
Prodej bude probíhat v souladu s usnesením 18/06 ZO.
Usnes.15/07
Revokaci usnesení č. 109/06 prodej pozemku v k.ú. Hradecká p.č. 54 – 2219 m2;
- zřízení věcného břemene k umístění veřejného vodovodu s ochranným pásmem pro pana
Šimčíka není zapotřebí.
Usnes.20/07
„Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“ organizované Spolkem pro obnovu venkova
České republiky.
Usnes.22/07
Žádost o dotaci na ochranné pomůcky pro sbor dobrovolných hasičů
II. neschvaluje
Usnes.18/07
Žádost pana Kuzmiaka na instalaci veřejného osvětlení v obci Hradecká č.p. 107.
III. bere na vědomí
Usnes.9/07
Plán činnosti kulturní komise na rok 2007.
Usnes.16/07
Zprávu OLH pana Karla Lucáka o škodách způsobených vichřicí ve dnech 19.-20. ledna 2007
na lesním majetku Obce Jindřichovice.
Usnes.17/07
Varování o odběru a vypouštění vod z Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního
prostředí ČR.
Usnes.21/07
„Souhlas se zapojením do území MAS Sokolovsko“ ze dne 12.2.2007
IV. stahuje z jednání
Usnes.9/07
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru – nutno doplnit údaje (finanční výbor – termíny
kontrol; kontrolní výbor – k přepracování).
Usnes.19/07
Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené podle
ustanovení § 19 c zákona č. 111/94 Sb., ve znění pozdějších změn.
Předmětem dodatku je:
- změna odst. IV Závazky přepravce
Smluvní zálohová částka na zabezpečení spojů uvedených v odst. II. je stanovena ve
výši 28.500,-- Kč počínaje měsícem lednem 2007.
- změna odst. III. Závazky dopravce
e) Konečné vyúčtování prokazatelné ztráty za příslušný kalendářní rok bude
provedeno do 31.1.2008.
- změna odst. VI. Platnost a výpovědní lhůta
Platnost smlouvy se prodlužuje na období od 1.1.2007 do 31.12.2007.
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V. ukládá starostovi obce:
Usnes.1/07
Zapracovat rozpočtové opatření č. 1/2007 do rozpočtu obce na rok 2007 - do 28.02.2007.
Usnes.2/07
Založit inventarizaci majetku do evidence inventur.
Usnes.3/07
Dodržovat pokladní hotovost a provádět výplatu cestovného v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb. a vyhláškou č. 577/2006 Sb.
Usnes.4/07
Provádět výplatu odměn v souladu se zákonem č. 614/2006 Sb.
Usnes.5/07
Podepsat smlouvu o dílo s firmou Ing. Jan Matějka, Naturprojekt – do 28.02.2007.
Usnes.6/07
Vyhotovit smlouvu na prodej sněhové radlice – do 14.3.2007.
Usnes.7/07
Podat žádost o dotaci na KÚ KK – do 28.02.2007.
Usnes.8/07
Vzít na vědomí.
Usnes.9/07
Vzít na vědomí plán činnosti kulturní komise na rok 2007.
Usnes.10/07
Vyvěsit prodej vyřazeného nábytku MŠ Jindřichovice – do 28.02.2007.
Usnes.11/07
Vyřídit bezúplatný převod nalezeného majetku do majetku obce – do 30.4.2007.
Usnes.12/07
Odepsat panu Pňáčkovi – do 14.3.2007.
Usnes.13/07
Vyvěsit záměr pronájmů pozemků – do 28.02.2007.
Usnes.14/07
Vyvěsit záměr prodeje pozemků – do 28.02.2007.
Usnes.15/07
Sepsat kupní smlouvu bez věcného břemene.
Usnes.16/07
Vzít na vědomí.
Usnes.17/07
Vzít na vědomí.
Usnes.18/07
Odepsat panu Kuzmiakovi – do 14.3.2007.
Usnes.19/07
Předložit ZO částku, kterou bude hradit obec Jindřichovice.
Usnes.20/07
Odeslat petici – do 28.02.2007.
Usnes.21/07
Vzít na vědomí.
Usnes.22/07
Podat žádost o dotaci na KÚ KK – do 28.02.2007.
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Anna Polívková
starostka

Irena Lechanová
místostarosta

Ověřovatelé usnesení:
František Šátava

……………………………

Josef Plaub

……………………………
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