Usnesení
z 3. jednání zastupitelstva obce Jind ichovice konaného dne 28.05.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje vy azení usnesení zastupitelstva obce .:
- 29/09, 30/09, 31/09, 32/09, 34/09, 35/09, 37/09, 38/09, 39/09, 40/09, 41/09, 44/09,
45/09, 46/09, 47/09, 48/09, 49/09, 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 54/09, 56/09, 57/09,
58/09, 59/09
- 78/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (odkoupení poz. Svátovi, Toršovi)
- 88/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (nákup poz. od m sta Rotava + st.492-484)
- 118/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (ukazatel rychlosti–žádost na Policii R)
- 133/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (kupní smlouvy)
- 156/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (kupní smlouvy)
- 160/08 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (smlouva – kabiny)
- 10/09 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (kupní smlouva)
- 24/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009
- 26/09 úkol trvá - termín do 31.12.2009
- 27/09 úkol trvá - termín do 31.12.2009
- 33/09 úkol trvá – termín do 30.6.2009 (nájemní smlouva)
- 36/09 úkol trvá – termín do 31.7.2009 (kupní smlouvy)
- 42/09 úkol trvá – termín do 31.7.2009
- 43/09 úkol trvá – termín do 30.6.2009
- 55/09 úkol trvá – termín do 30.6.2009
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.61/09
Dodate n smlouvu o dílo . 1/2009 a p ílohu . 1 dle specifikace s firmou Pavel Kraf ík,
Závodu Míru 1250, 362 21 Nejdek. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozd ji do
10.05.2009.
Specifikace a cena díla:
- ru ní sadba jamková (35x35) – cca 2000 ks – 5.000,-- K /1000 kus
Usnes.62/09
Smlouvu o dílo íslo SP/024/09 s firmou SOVT-RADIO s.r.o., Mokrého 202/1, 389 01
Vod any. P edm tem smlouvy je dodávka bezdrátového obecního rozhlasu ROR digi a
dodávka informa ních ukazatel rychlosti RMR2 a jejich montáž na sloupy ve ejného
osv tlení.
as pln ní p edm tu této smlouvy je: pro bezdrátový rozhlas a ozvu ovací soupravu –
nejpozd ji do 12-ti týdn od podpisu ob ma smluvními stranami; pro informa ní ukazatele
rychlosti – do 4 týdn od obdržení písemné výzvy od objednatele (po vybudování sloup
VO).
Cena dodávky je 511.581,-- K v etn 19% DPH.
Usnes.63/09
Žádost na PF R o provedení KPÚ v k.ú. Háj u Jind ichovic a Mezihorská.
Usnes.64/09
Pronájem pozemku p. . 20/55 – 269 m2, ostatní plocha v k.ú. Mezihorská od PF R.
D vodem pronájmu je p ístupová cesta k nemovitostem.
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Usnes.65/09
Žádost o bezúplatný p evod komunikací formou privatiza ního projektu dle zákona .
92/1991 Sb. v k.ú. Háj u Jind ichovic dle p ílohy .1 ( íselný seznam pozemk - komunikací).
Usnes.66/09
Cenu vodného a sto ného od 1.7.2009 do 31.12.2009 ve výši:
- vodné 33,-- K /m3
- sto né 29,-- K /m3
D vodem je stále zkušební provoz a napojování dalších nemovitostí do 31.12.2009.
Usnes.67/09
Pronájmy pozemk :
- k.ú. Háj u Jind ichovic
- p. . 2563 – 193 m2, Zden k a Jana Štefánikovi, Jind ichovice-Háj 50, 356 01
Sokolov - (zám r vyv šen od 22.04.2009 do 15.05.2009)
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- st.p. . 309/2 – 484 m2, Šarlota Zif áková, Jind ichovice 178, 358 01 Kraslice (zám r vyv šen od 22.04.2009 do 15.05.2009)
Usnes.68/09
Výb r zájemce o koupi pozemk :
- k.ú. Mezihorská
- st.p. . 51/1 - 132 m2, (100,-- K /m2), zám r vyv šen od 22.04.2009 do
15.05.2009:
- Lubomír a Libuše Šístkovi, T eš ová 592, Karlovy Vary
- Vlastimil a Dana ákovi, Jana Opletala 806/3, 360 10 Karlovy Vary.
- prodej bude obálkovou metodou dle podmínek usnesení . 18/06; uchaze i
budou obesláni a seznámeni se zp sobem podání nabídek
komise pro prodej obálkovou metodou: Lechanová Irena, Korel Ji í, Šátava
František
Usnes.68a/09
Prodej pozemku:
- p. . 57/1 díl a) – 432 m2, dle GP 307-6114/2008, (100,-- K /m2), V ra
Pitrová, Školní 735, 357 35 Chodov – (zám r vyv šen od 22.04.2009 do
15.05.2009)
Usnes.69/09
Zám r pronájm pozemk :
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- p. . 2077 – 1.173 m2
- p. . 3167/2 – 1.766 m2
- p. . 3178 – 8.821 m2
- k.ú. He manov v Krušných horách
- p. . 811/1 – 200 m2
Usnes.70/09
Pronájem nebytového prostoru – budova .p. 63:
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- Fotbalový klub Jind ichovice, Jind ichovice 63, 358 01 Kraslice – p edseda FK
Jind ichovice pan Josef Surový – (zám r vyv šen od 05.03.2009 do
10.04.2009)
- ro ní nájemné 1,-- K
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Usnes.71/09
Zám r prodej pozemk :
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- p. . 19 – 118 m2
- p. . 3485 – 243 m2
Usnes.72/09
Finan ní p ísp vek ve výši 3.500,-- K na sportovn – kulturní akci „TRY and PLAY 2009“
dne 6.6.2009 pro Royal Rangers Kraslice. P ísp vek bude p eveden ze sponzorských dar na
den d tí.
Usnes.73/09
Žádost o finan ní p ísp vek pro Fotbalový klub Jind ichovice – grant ve výši 10.000,-- K –
opravy zábran a pokud bude dostatek finan ních prost edk , tak budou opraveny áste n
koupelny.
Usnes.74/09
Úhradu p ísp vku na publikaci cestujeme po echách do Svazku m st a obcí Kraslicka ve
výši 3.626,-- K .
Usnes.75/09
Smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene íslo VI-120004498/VB001 se spole ností EZ Distribuce, a.s. se sídlem D ín 4,Teplická 874/8 PS
405 02. P edm tem této smlouvy je z ízení distribu ní soustavy - kabel NN, p ípojkové sk ín
v pilí i 3 ks na dot ených nemovitostech (pozemcích) ve vlastnictví obce Jind ichovice.
Jedná se o p.p. . 321, 3230, 3228, 3194/1,328/1, 3194/2 v k.ú. Jind ichovice v Krušných
horách.
Usnes.76/09
Žádost o možnou realizaci dle vyhlášky 51/2006 Sb. na možnou výstavbu fotovoltaickou
elektrárnu spole nosti Fistona plus s.r.o., se sídlem U Ježíška 5, 326 00 Plze . P edb žný
návrh rozmíst ní panel p edpokládá využití pozemk p. . 2182/1, p. . 1850/4, st.p. . 436,
p. . 2182/2, p. . 1967 vše v k.ú. Jind ichovice v Krušných horách. Bude do ešena zm na
územního plánu obce, pozemky budou odkoupeny do vlastnictví firmy Fistona plus s.r.o. a
budou do ešeny podmínky smlouvy na p ísp vek pro obec Jind ichovice.
II. revokuje
Usnes.60/09
ást usnesení . 6/09 ze dne 26.02.2009 – cenová nabídka na zam ení p íd lového majetku
v k.ú. Pouš firmou Ing. Miroslav Balatka – Geodetic. Toto zam ení bude hrazeno PF R.
Firmou Ing. Miroslav Balatka – Geodetic, se sídlem Jednoty 1318, 356 01 Sokolov bude
zam en pouze p íd lový majetek v k.ú. Hradecká za cenu 13.090,-- K v etn 19% DPH.
III. ukládá starostce obce:
Usnes.60/09
Zajistit zam ení.
Usnes.61/09
Podepsat smlouvu o dílo.
Usnes.62/09
Podepsat smlouvu o dílo.
Usnes.63/09
Podat žádost.
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Usnes.64/09
Podat žádost.
Usnes.65/09
Podat žádost.
Usnes.66/09
Vzít na v domí.
Usnes.67/09
Vyhotovit nájemní smlouvy – do 19.06.2009.
Usnes.68/09
Seznámit zájemce s obálkovou metodou – do 30.06.2009.
Usnes.68a/09
Vyhotovit kupní smlouvu – do 31.07.2009.
Usnes.69/09
Vyv sit zám r pronájm pozemk – do 04.06.2009.
Usnes.70/09
Vyhotovit nájemní smlouvu – do 19.06.2009.
Usnes.71/09
Vyv sit zám r prodej pozemk – do 04.06.2009.
Usnes.72/09
Odeslat finan ní p ísp vek – do 05.06.2009.
Usnes.73/09
Vzít na v domí.
Usnes.74/09
Uhradit – do 05.06.2009.
Usnes.75/09
Podepsat smlouvu.
Usnes.76/09
Vzít na v domí.

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

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

Ov ovatelé usnesení:
Š astný Jan

……………………………

Korel Ji í

……………………………
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