Usnesení
z 1. jednání zastupitelstva obce Jind ichovice konaného dne 26.02.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje vy azení usnesení zastupitelstva obce .:
- 11/07, 121/07, 27/08, 74/08, 81/08, 101/08, 105/08, 130/08, 131/08, 147/08, 148/08,
149/08, 150/08, 151/08, 152/08, 153/08, 154/08, 155/08, 157/08, 158/08, 159/08,
161/08, 162/08, 163/08, 164/08, 165/08, 166/08, 167/08, 168/08, 169/08, 170/08,
171/08, 172/08, 173/08, 174/08, 175/08, 176/08, 177/08, 178/08, 179/08
- 78/08 úkol trvá – termín do 30.4.2009 (odkoupení poz. Svátovi, Toršovi)
- 88/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (nákup poz. od m sta Rotava + st.492-484)
- 102/08 úkol trvá – termín do 30.4.2009 (kupní smlouvy)
- 118/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (ukazatel rychlosti–žádost na Policii R)
- 133/08 úkol trvá – termín do 30.4.2009 (kupní smlouvy)
- 156/08 úkol trvá – termín do 30.4.2009 (kupní smlouvy)
- 160/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (smlouva – kabiny)
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.1/09
Rozpo et na rok 2009 podle závazných ukazatel stanovených do paragraf – vyv šen od
10.2.2009 do 25.2.2009:
- p íjmy
8.425.600,-- K
- výdaje
9.025.340,-- K
Deficit ve výši 1.013.740,-- K bude kryt z p ebytk p edchozích let.
Stav finan ních prost edk na BÚ ke 04.02.2009 inil 4.280.338,31 K .
Usnes.2/09
Obecn závaznou vyhlášku . 1/2009, kterou se zrušuje obecn závazná vyhláška . 1/1995, o
udržování istoty a ve ejného po ádku a o zlepšování životního prost edí obce Jind ichovice.
Usnes.3/09
Smlouvu o dílo . 1/2009 a p ílohu . 1 dle specifikace s firmou Jan Jelínek, Tisová .p. 1930,
358 01 Kraslice. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozd ji do 25.01.2009.
Specifikace díla:
-shazování klestu po t žb 60 m3
Cena díla:
- shazování klestu
34,-- K /m3
Usnes.4/09
Dodate n kupní smlouvu . 1/09 s firmou Antonín Kolda, Lesnictví, t žba d eva, 357 21
St íbrná 452. P edm tem smlouvy je d íví k t žb ; dodané množství 140 m3; termín dodávky
leden 2009. Kupní cena iní 350,-- K /m3.
Usnes.5/09
Plán financování obnovy vodovod a kanalizací v letech 2009 -2018.
Usnes.6/09
Cenovou nabídku na zam ení p íd lového majetku v k.ú. Pouš a Hradecká firmou:
Ing. Miroslav Balatka – Geodetic, U divadla 251, 356 01 Sokolov.
- k.ú. Hradecká za ástku 13.090,-- K v etn DPH
- k.ú. Pouš (délka nových hranic je 4500 m) za ástku 282.744,-- K v etn DPH
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Usnes.7/09
„Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Ú elová neinvesti ní dotace obcím na z ízení
kontaktního místa v projektu Czech POINT.
Výše dotace a zdroj spolufinancování zp sobilých výdaj projektu:
Dotace ze strukturálního fondu ERDF:
79.837,-- K
Národní ve ejné zdroje – obecní rozpo et:
14.090,-- K
Celkové zp sobilé výdaje:
93.927,-- K
Usnes.8/09
Smlouvu na projekt na akci „Jind ichovice – kanalizace a vodovod – 3. etapa“ firmou KV
engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role.
P edm tem cenové nabídky je projektová dokumentace a inženýrská innost v celkové výši
527.170,-- K v etn DPH.
Usnes.9/09
Pronájem pozemku:
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- p. . 222 – 1171 m2, Ji í Kameník, Nám stí 9. kv tna 752, 357 35 Chodov (zám r vyv šen od 23.12.2008 do 30.1.2009)
Usnes.10/09
Prodej pozemk :
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- st.p. . 257/2 - 15 m2, (35,-- K /m2), Ladislav a Jana Poto ný, Jind ichovice
197, 358 01 Kraslice - (zám r vyv šen od 23.12.2008 do 30.1.2009)
Usnes.11/09
Zám r pronájm pozemk :
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- p. . 301/3 – 123 m2
- p. . 342 – 119 m2
- p. . 3194/1 – 1118 m2
Usnes.12/09
Zám r prodeje pozemk :
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- p. . 2040/4 – 223 m2
- k.ú. Hradecká
- p. . 25/2 díl b – 153 m2, p. . 27/1 díl a – 27 m2, 27/10 díl c – 65 m2; dle GP
136-289/2008
Usnes.13/09
Zám r pronájmu nebytového prostoru: „Kabiny sportovního areálu“
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
budova .p. 63
Usnes.14/09
Výpov z pronájmu pozemku:
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- p. . 301 - 3010 m2, sml. . 2006/80, Okrášlovací spolek Jind ichovice
v Krušných horách, Jind ichovice 111, 358 01 Kraslice.
D vodem výpov di je navážení ornice a srovnání terénu; skladování d eva
z lesních polom a výstavba erpací stanice odpadních vod – (výpov
k 28.02.2009).
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Usnes.15/09
Ukon ení nájemní smlouvy na pronájem p. . 43/1 vodní plocha o vým e 3818 m2 v k.ú.
Jind ichovice v Krušných horách k 28.02.2009. (Hasi i nemají o tento pozemek dle sd lení
velitele hasi pana Jana Š astného zájem.)
Bude vyv šen zám r pronájmu pozemku p. . 43/1 vodní plocha o vým e 3818 m2 v k.ú.
Jind ichovice v Krušných horách na dobu ur itou, tj. do 31.12.2010 za podmínek, že vodní
plocha bude využívána ke kulturním a spole enským akcím organizací, spolk a pot ebám
fyzických osob.
Dále bude platit zákaz p ístupu a vjezdu motorových vozidel na pozemek p. . 49/1 v k.ú.
Jind ichovice v KH. P ístup bude pouze po hrázi, tj. p es pozemek p. . 42/2 v k.ú.
Jind ichovice v KH. Tento zákaz se nebude týkat konání spole enských a kulturních akcí.
Usnes.16/09
Žádost pana Vlastimila áka, Opletalova 806/3, 360 10 Karlovy Vary na snížení vým ry
pronajatého pozemku p. . 20/45 v k.ú. Mezihorská z p vodních 500 m2 dle nájemní smlouvy
. 2007/1 nov na 310 m2.
Usnes.17/09
Návrh na odkoupení pozemku st.p. . 55/3 – 648 m2 a p. .59/2 – 260 m2 v k.ú. Jind ichovice
v KH od manžel in erových za navrhovanou cenu 49.900,-- K .
Usnes.19/09
Smlouvu o dílo . 1/2009 a p ílohu . 1 dle specifikace s firmou Karel Mat jka, Jind ichovice
62, 358 01 Kraslice. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozd ji do 20.05.2009.
Specifikace díla:
- ru ní sadba jamková (35x35 cm)
cca 6800 ks
- ru ní sadba št rbinová
400 ks
- úklid klestu bez pálení a úklid klestu + pálení
cca 60 m3
Cena díla:
- ru ní sadba jamková
4.500 K /1000 ks
- ru ní sadba jamková
5.000 K /1000 ks
- ru ní sadba št rbinová
1.200 K /1000 ks
- úklid klestu bez pálení
34 K /m3
- úklid klestu + pálení
44 K /m3
Usnes.21/09
Inventarizaci majetku obce k 31.12.2008. HIK neshledala žádné rozdíly v majetku a
ú etnictví.
Usnes.22/09
Nabídku specializovaných prací firmou DEKPROJEKT s.r.o., Tiska ská 10/257, 108 00 Praha
10 na objekt „Obecní ú ad, Jind ichovice 232“ na posouzení stavu šikmé st echy objektu,
termovizní snímkování, koncep ní návrh nápravných opat ení.
Cena pr zkumných a p ípravných prací, odborného posudku, laboratorního mikologického
posouzení a náklad na dopravu je 25.800,-- K bez aktuální sazby DPH.
Cena diagnostiky termovizní kamerou je 6.000,-- K – 9.500,-- K bez aktuální sazby DPH.
Usnes.23/09
Cenovou nabídku na akci rekonstrukce erpací stanice S okály firmou VOSS s.r.o.,
Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov v celkové výši 234.622,-- K bez 19% DPH.
Usnes.24/09
Podání žádosti o prominutí platby hejtmanovi a zastupitelstvu Karlovarského kraje ve výši
491.577,-- K v etn 19% DPH za uložení vodovodu a kanalizace na stavb „Jind ichovice –
kanalizace a vodovod, 3. etapa“ do silni ního pozemku (komunikace).
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Usnes.25/09
Dodate n podání dvou žádostí a stanovení priorit t chto žádostí o poskytnutí p ísp vku
z rozpo tu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“
dt 1-3.
Žádosti se týkají:
1) Rekonstrukce ve ejného osv tlení Jind ichovice I. etapa
- požadovaná ástka p ísp vku je 242.000,-- K
2) Rekonstrukce ve ejného rozhlasu s napojením na zadávací pracovišt složek IZS
- požadovaná ástka p ísp vku je 254.000,-- K
Priority jsou dány íslem po adí.
Usnes.26/09
Podání žádosti o dotaci na akci „Jind ichovice – kanalizace a vodovod, 3. etapa“.
Usnes.27/09
Vypsání výb rového ízení na zhotovitele stavby „Jind ichovice – kanalizace a vodovod, 3.
etapa“ a pov it tímto úkolem firmu Staving Invest s.r.o. Sokolov.
Usnes.28/09
Plán jednání zastupitelstva obce na rok 2009.
II. revokuje
Usnes.18/09
ást usnesení . 102/08 ze dne 28.08.2008 týkající se prodeje pozemku p. . 1152/18 a – 52
m2, (100,-- K /m2); dle GP 306-614/2008 v k.ú. Mezihorská a schvaluje prodej pozemku
t mto žadatel m:
- Václav Ková , Jind ichovice 74, 358 01 Kraslice
- Kamil a Vladimíra Ková ovi, Vít zná 2008, 356 01 Sokolov.
Usnes.20/09
Usnesení . 178/08. Složení zásahové jednotky SDH Jind ichovice od 27.2.2009:
Jan Š astný – velitel jednotky
Václav Kozák – velitel družstva
Martin Polívka – strojník + pila
Milan Fojtík – strojník
Robert Medek – strojník
Josef Surový – hasi
Jan Míka – hasi
Josef Plaub ml. – hasi
David Plaub – hasi
Zálohové družstvo:
Ji í Nemeth – velitel družstva
Tomáš Ra ák – strojník
Eda Fojtík – hasi
Petr Fojtík – hasi
Václav Fojtík – hasi
Ladislav Plaub – hasi
Old ich Novák - hasi
Ladislav Poto ný ml. – hasi
Marek Cajthaml – hasi
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III. bere na v domí
Usnes.29/09
P ipravit seznam pohledávek a zvolit zp sob vymáhání t chto pohledávek.
IV. ukládá starostce obce:
Usnes.1/09
Zapracovat do ú etnictví na rok 2009 - do 27.02.2009.
Usnes.2/09
Vyv sit OZV - do 27.02.2009.
Usnes.3/09
Podepsat smlouvu o dílo – do 06.03.2009.
Usnes.4/09
Podepsat kupní smlouvu.
Usnes.5/09
Vzít na v domí.
Usnes.6/09
Zajistit zam ení p íd lového majetku.
Usnes.7/09
Zajistit z ízení Czech POINTU.
Usnes.8/09
Podepsat smlouvu na projekt – do 31.03.2009.
Usnes.9/09
Vyhotovit nájemní smlouvu – do 31.03.2009.
Usnes.10/09
Vyhotovit kupní smlouvu – do 30.06.2009.
Usnes.11/09
Vyv sit zám r pronájm pozemk – do 05.03.2009.
Usnes.12/09
Vyv sit zám r prodeje pozemk – do 05.03.2009.
Usnes.13/09
Vyv sit zám r pronájmu nebytového prostoru – do 05.03.2009.
Usnes.14/09
Ukon it nájemní smlouvu – do 31.03.2009.
Usnes.15/09
Ukon it nájemní smlouvu. Vyv sit zám r pronájmu pozemku – do 05.03.2009.
Usnes.16/09
Vyhotovit nájemní smlouvu – do 31.03.2009.
Usnes.17/09
Zajistit odkoupení pozemku.
Usnes.18/09
Vzít na v domí.
Usnes.19/09
Podepsat smlouvu o dílo – do 05.03.2009.
Usnes.20/09
Vzít na v domí.
Usnes.21/09
Vzít na v domí.
Usnes.22/09
Zajistit provedení prací - zodpovídá paní Lechanová.
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Usnes.23/09
Zajistit smlouvu o dílo – do 31.03.2009.
Usnes.24/09
Podat žádost – zodpovídá paní Lechanová.
Usnes.25/09
Podat žádosti - zodpovídá paní Lechanová.
Usnes.26/09
Podat žádost - zodpovídá paní Lechanová.
Usnes.27/09
Vypsat výb rové ízení - zodpovídá paní Lechanová.
Usnes.28/09
Vzít na v domí.
Usnes.29/09
Vzít na v domí.

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

……………………………
Irena Lechanová, v.r.
místostarostka

Ov ovatelé usnesení:
Korel Ji í

……………………………

Šátava František

……………………………
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