Usnesení
z 8. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 13.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení usnesení zastupitelstva obce č.:
- 97/07, 98/07, 99/07, 100/07, 101/07, 102/07, 103/07, 104/07, 105/07, 107/07, 108/07,
109/07, 110/07, 111/07, 112/07, 113/07, 114/07, 115/07, 116/07, 117/07
- 11/07 úkol trvá – termín do 31.3.2008
- 77/07 úkol trvá – termín do 31.3.2008
- 92/07 úkol trvá – termín do 31.3.2008
- 106/07 úkol trvá – termín do 31.3.2008

Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.118//07
Rozpočtové opatření č. 6/07 úprava ve výši:
167.930,-- Kč
- příjmy navýšeny o
- výdaje navýšeny o
1.975.600,-- Kč.
Rozpočet obce
Rozpočtová změna č. Rozpočet obce
RO2007- 05
6
RO2007- 06
Příjmy
16.704.550,-+ 167.930,-16.872.480,-Výdaje
16.783.420,-+ 1.975.600,-18.759.020,-Plnění rozpočtu obce k 10.12.2007:
13.934.656,94 Kč
- příjmy
- výdaje
12.765.336,11 Kč
- zůstatek na účtu
3.454.098,53 Kč k 12.12.2007
Finanční komise zkontrolovala rozpočtovou změnu č. 6/07 a souhlasí.
Usnes.119/07
Rozpočet na rok 2008 podle závazných ukazatelů stanovených do paragrafů – vyvěšen od
29.11.2007 do 13.12.2007:
- příjmy
6.180.400,-- Kč
- výdaje
7.968.650,-- Kč
Deficit ve výši 1.788.250,-- Kč bude kryt z přebytků předchozích let a částečně z úvěru od
KB, a.s. Sokolov ve výši 2.000.000,-- Kč.
Stav finančních prostředků na BÚ k 28.11.2007 činil 3.282.473,05 Kč, který se sníží o
mimořádné výdaje za vrácení kupní ceny za kamenolom Rotava ve výši 2.000.000,-- Kč.
Usnes.120/07
Zrušení nájemní smlouvy č. 2006/19 na pronájem pozemku p.č. 122 – 200 m2, ze dne
2.1.2006 - pan Alois Lechan, Jindřichovice 239, 358 01 Kraslice – důvodem zrušení nájemní
smlouvy je prodej pozemku p.č. 122/2 dle GP č. 342-66/2007 o výměře 135 m2 v k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách manželům Lechanovým – návrh na vklad práva
k nemovitosti byl podán u KÚ pro KK, Katastrální pracoviště Sokolov dne 13.11.2007.
Usnes.121/07
Zrušení nájemní smlouvy č. 2006/93 na pronájem pozemku p.č. 112 – 407 m2 a p.č. 196/1 –
143 m2, ze dne 2.1.2006 - pan Jan Rejent, Litvínovská 589, 190 00 Praha 9 – důvodem
zrušení nájemní smlouvy je prodej pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Loučná v Krušných horách
manželům Rejentovým – návrh na vklad práva k nemovitosti byl podán u KÚ pro KK,
Katastrální pracoviště Sokolov dne 22.11.2007.

1

Na pronájem pozemku p.č. 112 – 407 m2 v k.ú. Loučná v Krušných horách bude panu
Rejentovi vyhotovena nová nájemní smlouva s platností do 31.12.2010.
Usnes.122/07
Konečnou cenu díla ve výši 450.938,60 Kč dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 70970660
s firmou KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role na
stavbu „Jindřichovice – kanalizace a vodovod“.
Usnes.123/07
Žádost o zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku za umístění reklamní tabule
s panem Vratislavem Krylem, Nerudova 791, 357 35 Chodov k 31.12.2007. Důvodem je
vlastní žádost pana Kryla ze dne 30.11.2007.
Usnes.124/07
Ponechat reklamní tabuli na pozemku p.č. 3218/1 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
panu Robertu Benonimu, Rooseveltova 831, 357 35 Chodov - 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.
Usnes.125/07
Návrh rozpočtu pro místní knihovnu v Jindřichovicích na rok 2008.
- knihovní fond (knihy a periodika)
8.500,-- Kč
- provozní náklady (fólie, tiskopisy …)
500,-- Kč
Rozpočet celkem
9.000,-- Kč
Usnes.126/07
Použití vlastních finančních prostředků jako vratku ve výši 2.000.000,-- Kč za vrácení
kamenolomu Rotava obci Jindřichovice rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne
15.11.2007 č.j. 9 C 140/2007-52.
V roce 2001 byl kamenolom Rotava prodán v rozporu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemky p.č. 2630, 2644/4, 2645,
2653/3, 2768/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, obci Jindřichovice.
Usnes.127/07
Půjčku (úvěr) od KB, a.s. Sokolov ve výši 2.000.000,-- Kč na dofinancování vodovodu a
kanalizace Jindřichovice-Rotava. Splátky po dobu 5-ti let v maximální výši 50.000,-Kč/měsíc.
Usnes.128/07
Pověřit starostku a místostarostku obce k uzavření smlouvy na úvěr ve výši 2.000.000,-- Kč
od KB, a.s. Sokolov. V případě získání mimořádných finančních prostředků bude úvěr
zaplacen předčasně, což připouští podmínky KB, a.s. Sokolov.
Usnes.129/07
Zástavu na poskytnutí úvěru. Jedná se o pozemky:
- lom Mezihorská p.č. 338/2, p.č. 339, p.č. 286/2, st.p.č. 81 v k.ú. Mezihorská, obci
Jindřichovice
- lesní pozemky a lesní porosty p.č. 247/2, 262/1, 282/2, 282/3 v k.ú. Poušť, obci
Jindřichovice
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II. ukládá starostovi obce:
Usnes.118/07
Zapracovat rozpočtové opatření č. 6/2007 do rozpočtu obce na rok 2007 - do 14.12.2007.
Usnes.119/07
Zapracovat rozpočet na rok 2008 – do 18.01.2008.
Usnes.120/07
Zrušit nájemní smlouvu – do 31.12.2007.
Usnes.121/07
Zrušit nájemní smlouvu a vyhotovit novou nájemní smlouvu – do 31.12.2007.
Usnes.122/07
Respektovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 70970660.
Usnes.123/07
Zrušit dohodu – k 31.12.2007.
Usnes.124/07
Uzavřít dohodu s účinností od 1.1.2008.
Usnes.125/07
Odeslat návrh rozpočtu pro místní knihovnu na rok 2008 – do 21.12.2007.
Usnes.126/07
Uhradit 2.000.000,-- Kč na příslušné účty – do 18.12.2007.
Usnes.127/07
Vyřídit půjčku od KB, a.s. Sokolov.
Usnes.128/07
Uzavřít smlouvu o úvěru s KB, a.s. Sokolov.
Usnes.129/07
Zřídit zástavu na pozemky.

……………………………
Anna Polívková, v.r.
starostka

……………………………
Irena Lechanová, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé usnesení:
Ing. Polívka Ivan

……………………………

Šátava František

……………………………
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