Usnesení
z 6. jednání zastupitelstva obce Jind ichovice konaného dne 08.10.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje vy azení usnesení zastupitelstva obce .:
- 98/09, 99/09, 100/09, 101/09, 102/09, 103/09, 104/09, 105/09, 107/09, 108/09,
109/09, 110/09, 111/09, 112/09, 113/09, 114/09, 115/09, 116/09, 117/09, 118/09,
119/09, 120/09, 121/09, 122/09
- 78/08 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (odkoupení poz. Svátovi, Toršovi)
- 88/08 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (nákup poz. od m sta Rotava + st.492-484)
- 24/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (kanalizace – vodovod 3.etapa)
- 26/09 úkol trvá - termín do 31.12.2009 (kanalizace – vodovod 3.etapa)
- 27/09 úkol trvá - termín do 31.12.2009 (kanalizace – vodovod 3.etapa)
- 36/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (kupní smlouvy)
- 42/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (pozemky – Mezihorská)
- 80/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (kupní smlouvy)
- 106/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (kupní smlouvy)
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.123/09
Rozpo tové opat ení . 3/09 úprava ve výši:
- p íjmy navýšeny o
217.580,-- K
- výdaje navýšeny o
210.750,-- K .
Rozpo et obce
Rozpo tová zm na
Rozpo et obce
RO2009-02
.3
RO2009-03
P íjmy
8.745.670,-+ 217.580,-8.963.250,-Výdaje
10.661.960,-+ 210.750,-10.872.710,-- z statek na ú tu
4.984.879,45 K k 05.10.2009
Finan ní komise zkontrolovala rozpo tovou zm nu . 3/09 a souhlasí.
Deficit rozpo tu bude kryt z p ebytk p edchozích let.
Usnes.124/09
Dodavatele prací na akci ást 2. etapy „Jind ichovice – kanalizace a erpací stanice
splaškových vod u fotbalového h išt “. Zaslané nabídky:
- RECYS-MACH s.r.o., se sídlem Citice 1, 356 01 Citice; v celkové výši 1.643.795,-K v etn p íslušné sazby DPH
- Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. se sídlem Dimitrovova 1619, 356 44
Sokolov; v celkové výši 1.542.756,-- K v etn p íslušné sazby DPH
ZO vybralo:
- Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. se sídlem Dimitrovova 1619, 356 44
Sokolov; v celkové výši 1.542.756,-- K v etn p íslušné sazby DPH
Usnes.125/09
Dodavatele prací na akci „Vým na sklepních oken a dve í u obecního domu .p. 81“. Zaslané
nabídky:
- pan Radek Doj ar, Jind ichovice 306, 358 01 Kraslice; v celkové výši 37.119,-- K
v etn p íslušné sazby DPH
1

-

Stavební práce Petr Fojtík, Jind ichovice 249, 358 01 Kraslice; v celkové výši
33.212,52 K v etn p íslušné sazby DPH
ZO vybralo:
- Stavební práce Petr Fojtík, Jind ichovice 249, 358 01 Kraslice; v celkové výši
33.212,52 K v etn p íslušné sazby DPH
Usnes.126/09
ZO ur uje zastupitelku obce, paní Annu Polívkovou, pro spolupráci s po izovatelem územn
plánovacích dokumentací a územních studií Obce Jind ichovice.
ZO schvaluje zám r po ízení Zm ny . 1 Územního plánu obce Jind ichovice. Podmínkou
po ízení a zpracování zm ny je nesení všech náklad s tím spojených spole ností
WINDENERGIE, s.r.o., I 26340381.
Usnes.127/09
Uzav ení trojstranné Smlouvy o podmínkách po ízení Zm ny . 1 Územního plánu obce
Jind ichovice mezi Obcí Jind ichovice, Bc. Jaromírem Trtíkem, I 76312321, fyzickou
osobou oprávn nou k výkonu územn plánovací innosti, a spole ností WINDENERGIE,
s.r.o., I 26340381, a pov uje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnes.128/09
Pronájmy pozemk :
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- p. . 38/13 – 50 m2, Zdenek Plechatý, P ilehlá 675/2, 358 01 Kraslice - (zám r
vyv šen od 16.09.2009 do 02.10.2009)
- st.p. . 74/3 – 119 m2, Jaroslava Wurdingerová, Karlovarská 534, 357 35
Chodov - (zám r vyv šen od 16.09.2009 do 02.10.2009)
- k.ú. Hradecká
- p. . 34/19 – 1.260 m2, Monika Winkelhöferová, U Porcelánky 856, 357 35
Chodov - (zám r vyv šen od 16.09.2009 do 02.10.2009)
- p. . 34/10 – 61 m2, Gerda Klementová, Heyrovského 1549, 356 01 Sokolov (zám r vyv šen od 16.09.2009 do 02.10.2009)
Usnes.129/09
Prodeje pozemk :
- k.ú. Pouš
- st.p. . 20 – 310 m2, (100,-- K /m2), Ji í a Eva Davidovi, Závodní 338/46, 360
06 Karlovy Vary - (zám r vyv šen od 16.09.2009 do 02.10.2009)
- k.ú. Lou ná v Krušných horách
- p. . 197/5 – 1252 m2, (100,-- K /m2), Kate ina Kautská, Lidické náb eží
184/13, 356 01 Sokolov - (zám r vyv šen od 16.09.2009 do 02.10.2009)
Usnes.130/09
Ukon ení :
- nájemní smlouvy . 2009/8 na pronájem pozemku p. . 41/1 o vým e 884 m2, ze dne
02.01.2009 – paní Andrea Hrubá, bytem Jind ichovice 81, 358 01 Kraslice – k datu
30.09.2009
D vodem ukon ení nájemní smlouvy je vlastní žádost paní Hrubé ze dne 14.9.2009.
Usnes.131/09
Odložení prodeje pozemk p. . 67/1 – 478 m2, p. . 66 – 465 m2, p. . 3491 – 521 m2 v k.ú.
Jind ichovice v Krušných horách do doby výmazu zástavních práv na rodinném domu .p.
139 stojícím na st.p. . 115.
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II. bere na v domí
Usnes.132/09
Zprávu finan ního výboru o jeho innosti.
III. ukládá starostce obce:
Usnes.123/09
Zapracovat rozpo tové opat ení . 3/09 do rozpo tu obce na rok 2009 - do 16.10.2009.
Usnes.124/09
Podepsat smlouvu o dílo – do 16.10.2009.
Usnes.125/09
Podepsat smlouvu o dílo – do 30.10.2009.
Usnes.126/09
Vzít na v domí.
Usnes.127/09
Podepsat smlouvu – do 30.10.2009.
Usnes.128/09
Vyhotovit nájemní smlouvy – do 30.10.2009.
Usnes.129/09
Vyhotovit kupní smlouvy – do 31.12.2009.
Usnes.130/09
Ukon it nájemní smlouvu – do 30.10.2009.
Usnes.131/09
Vzít na v domí.
Usnes.132/09
Vzít na v domí.

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

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

Ov ovatelé usnesení:
Plaub Josef

……………………………

Š astný Jan

……………………………
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