Usnesení
z 8. jednání zastupitelstva obce Jind ichovice konaného dne 17.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje vy azení usnesení zastupitelstva obce .:
- 133/09, 134/09, 135/09, 136/09, 137/09, 138/09, 139/09, 140/09, 141/09, 142/09,
143/09, 144/09, 146/09, 147/09, 148/09, 149/09
- 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)
- 42/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (pozemky – Mezihorská)
- 80/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (kupní smlouvy)
- 129/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (kupní smlouva)
- 145/09 úkol trvá – termín do 31.12.2009 (úhrada doplatku)
Zastupitelstvo obec:
I. schvaluje:
Usnes.150/09
Návrh rozpo tu na rok 2010 „Svazek m st a obcí Kraslicka“. Návrh rozpo tu byl vyv šen na
ú ední desce obce Jind ichovice od 18.11.2009 do 03.12.2009.
- celkové p íjmy
694.200,-- K
- celkové výdaje
694.200,-- K
Usnes.151/09
Rozpo tové provizorium obce Jind ichovice na leden a únor 2010.
- p íjmy celkem
1.227.300,-- K
- výdaje celkem
953.130,-- K
Usnes.152/09
Rozpo tové opat ení . 4/09 úprava ve výši:
- p íjmy poníženy o
30.160,-- K
- výdaje poníženy o
348.510,-- K .
Rozpo et obce
Rozpo tová zm na
Rozpo et obce
RO2009-03
.4
RO2009-04
P íjmy
8.963.250,--30.160,-8.933.090,-Výdaje
10.872.710,--348.510,-10.524.200,-- z statek na ú tu
5.208.762,92 K k 16.12.2009
Finan ní komise zkontrolovala rozpo tovou zm nu . 4/09 a souhlasí.
Deficit rozpo tu bude kryt z p ebytk p edchozích let.
Usnes.153/09
Cenu vodného a sto ného pro rok 2010.
- vodné
36,-- K /m3
- sto né
33,-- K /m3
Od 1.1.2010 bude ZO Jind ichovice jednat o vstupu do Vodohospodá ského svazku Sokolov.
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Usnes.154/09
Nabídku na zpracování zadávací dokumentace 3. etapy kanalizace a vodovodu v obci
Jind ichovice od spole nosti KV engineering spol. s r.o., se sídlem Závodu míru 584, 360 17
Karlovy Vary – Stará Role. Cena nabízených prací se týká vypracování projektové
dokumentace na hlavní kanaliza ní sb ra A, dále na stoku A1 (pro napojení školy a obecního
ú adu), erpací stanici odpadních vod s dopravním zálivem, výtla ný ad kanalizace, p ípojku
NN, v plné délce vodovodní ad 3, ad 9 v délce cca 150 m ukon ený p ed .p. 143 a ad 10
v délce cca 32,0 m ukon ený u revizní šachty RŠ86 (stoka A). Cena je stanovena na 154.700,- K v etn 19% DPH.
Usnes.155/09
Prodej pozemku:
- k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
- st.p. . 209/1 – 97 m2, (100,-- K /m2), Josef a Martina Plaubovi, Jind ichovice
30, 358 01 Kraslice – (zám r vyv šen od 02.12.2009 do 16.12.2009)
Usnes.156/09
Pronájem pozemku:
- k.ú. Hradecká
- st.p. . 7 – 300 m2, Marie Halašková, Nám stí Karla IV. 158, Nejdek - (zám r
vyv šen od 02.12.2009 do 16.12.2009)
Usnes.159/09
Dodatek . 2 k dohod o provedení práce, uzav ené dne 27. ervna 2008 s panem Janem
Lisým. Doba na kterou je dohoda uzav ena se prodlužuje do 31.12.2010.
Usnes.160/09
Nabídku na celkovou likvidaci nefunk ní OV – okály sm r Lou ná. Zaslané nabídky:
- Stavební práce Petr Fojtík, Jind ichovice 249, 358 01 Kraslice. Nabídka na
celkovou likvidaci OV iní 73.800,74 K v etn DPH.
- Vodohospodá ská spole nost Sokolov s.r.o., Dimitrovova 1619, Sokolov.
Nabídka na celkovou likvidaci OV iní 87.012,80 K v etn DPH.
ZO vybralo:
- Stavební práce Petr Fojtík, Jind ichovice 249, 358 01 Kraslice. Nabídka
na celkovou likvidaci OV iní 73.800,74 K v etn DPH.
Usnes.161/09
Dodatek . 7 ke smlouv o závazku ve ejné služby ve ve ejné linkové doprav mezi Svazkem
m st a obcí Kraslicka a dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy
Vary. M sí ní zálohová ástka pro SMOK iní 38.900,-- K pro období od 1.1.2010 do
31.12.2010. Tato ástka bude rozpo ítána dle po tu obyvatel k 1.1.2010 na jednotlivé obce a
m sta SMOK.
Usnes.162/09
Odpustit na základ žádosti FK Jind ichovice 50% doplatku za elekt inu a plyn.
Celková výše nedoplatku iní:
- elekt ina 1.845,-- K
- plyn 4.267,64 K
II. bere na v domí
Usnes.157/09
Zápis kontrolního výboru z kontroly innosti Sboru dobrovolných hasi , konané dne 19. zá í
2009.
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III. revokuje
Usnes.158/09
ást usnesení . 102/09, kterým m la být ástka 269.433,-- K uhrazena obcí Jind ichovice na
základ vystavené faktury se splatností do 31.05.2010 na vybudování bezdrátového rozhlasu.
Firm SOVT–RADIO s.r.o., se sídlem Mokrého 202/1, 389 01 Vod any bude proplacena
ástka 269.433,-- K ješt v letošním roce 2009.
IV. neschvaluje
Usnes.163/09
Žádost paní Kušnírové, Jind ichovice-Mezihorská 233, 358 01 Kraslice na umíst ní jednoho
t lesa ve ejného osv tlení poblíž její nemovitosti, kde v sou asné dob žádné není.
Žadatelce bude sd leno, že ve ejné osv tlení není ve vlastnictví obce.
V. ukládá starostce obce:
Usnes.150/09
Vzít na v domí.
Usnes.151/09
Zapracovat do rozpo tu obce na rok 2010 - do 31.01.2010.
Usnes.152/09
Zapracovat rozpo tové opat ení . 4/09 do rozpo tu obce na rok 2009 - do 23.12.2009.
Usnes.153/09
Vzít na v domí.
Usnes.154/09
Zajistit smlouvu o dílo – do 31.01.2010.
Usnes.155/09
Sepsat kupní smlouvu – do 31.03.2010.
Usnes.156/09
Sepsat nájemní smlouvu – do 29.01.2010.
Usnes.157/09
Vzít na v domí.
Usnes.158/09
Provést úhradu – do 31.12.2009.
Usnes.159/09
Podepsat dodatek . 2 – do 31.12.2009.
Usnes.160/09
Podepsat smlouvu o dílo – do 31.12.2009.
Usnes.161/09
Vzít na v domí.
Usnes.162/09
Provést fakturaci – do 31.01.2010.
Usnes.163/09
Odeslat sd lení - do 15.01.2010.
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……………………………
Anna Polívková, v.r.
starostka

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

Ov ovatelé usnesení:
Korel Ji í

……………………………

Š astný Jan

……………………………
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