Zápis
z 11. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 29.12.2011 v budově základní
školy v Jindřichovicích v 17,00 hodin.

Přítomni:
Polívková Anna, Lechanová Irena, Ing. Polívka Ivan, Lavrenčík Jan, Surový Josef, Korel Jiří,
Fojtík Petr
Omluveni: --Neomluveni: --Jednání zahájila starostka a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. prosince 2011 do 29. prosince 2011
včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatuji, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Byli vyzváni ověřovatelé zápisu – pan Ing. Polívka Ivan a pan Fojtík Petr z 10. zasedání ZO
ze dne 24.11.2011 k ověření správnosti zápisu, ověřovatelé prohlásili, že zápis z 10. zasedání
zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je paní Lechanová Irena, ověřovatelé zápisu jsou pan
Lavrenčík Jan a Surový Josef.

Program jednání:
Rozpočtové opatření č. 7/2011 obce Jindřichovice.
usnes.187/11
Rozpočet obce Jindřichovice za rok 2012.
usnes.188/11
Rozpočtový výhled obce Jindřichovice 2012 – 2014.
usnes.189/11
OZV obce Jindřichovice o poplatku za komunální odpad na rok 2012.
usnes.190/11
5. Podnájemní smlouva s Českou poštou na rok 2012.
usnes.191/11
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno s ČEZ Distribuce, a.s.
usnes.192/11
7. Veřejnoprávní smlouva – RÚIAN s Městem Kraslice.
usnes.193/11
8. Majetkové záležitosti.
usnes.194/11
9. Různé.
usnes.195/11-199/11
10. Diskuse.
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo schvaluje program 11. jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

1

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení usnesení zastupitelstva obce č.:
- 113/11, 127/11, 131/11, 167/11, 168/11, 169/11, 170/11, 171/11, 172/11, 173/11,
174/11, 175/11, 176/11, 177/11, 178/11, 179/11, 180/11, 181/11, 182/11, 183/11,
184/11, 185/11, 186/11
- 88/08 úkol trvá – nákup pozemku od města Rotava; od PF ČR st.492-484 se
uskuteční v roce 2012
- 25/10 úkol trvá – prodej pozemku paní Vrbasové se uskuteční v roce 2012
- 11/11, 105/11 úkol trvá – prodej pozemku paní Kubíčková a Šnoblová se
uskuteční v roce 2012
- 106/11 úkol trvá - nákup pozemků se uskuteční v roce 2012
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:

K usnesení č. 187/11
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/11 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
345.140,-- Kč
- výdaje navýšeny o
1.345.100,-- Kč
Rozpočet obce
Rozpočtová změna
Rozpočet obce
RO2011-6
č.7
RO2011-7
Příjmy
21.378.850,-345.140,-21.723.990,-Výdaje
19.995.990,-1.345.100,-21.341.090,-- zůstatek na účtu
5.314.541,92 Kč k 22.12.2011
Splátky úvěru pro rok 2011 jsou ve výši 414.000,-- Kč – dle výkazu č. 40 ke dni 23.12.2011
je uhrazeno 414.000,-- Kč.
Úvěr na střechu obecního úřadu je ve výši 1.500.000,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtovou změnu č. 7/11 a doporučuje ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 188/11
ZO schvaluje rozpočet na rok 2012 podle závazných ukazatelů stanovených do paragrafů –
vyvěšen od 13.12.2011 do 28.12.2011:
- příjmy
12.998.900,-- Kč
- výdaje
17.765.910,-- Kč
Schodkový rozpočet 4.767.010,-- Kč.
Schodek rozpočtu bude kryt dotačním titulem z Karlovarského kraje přijatým v roce 2011 a
úvěrem přijatým v roce 2012 na základě výběrového řízení.
Stav finančních prostředků na BÚ k 12.11.2011 činil 5.015.861,17 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 189/11
ZO schvaluje rozpočtový výhled finančního hospodaření obce Jindřichovice na rok 2012 –
2014, který byl vyvěšen od 13.12.2011 do 28.12.2011.
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Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 190/11
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o poplatku za komunální odpad na rok
2012.
- fyzická osoba s trvalým pobytem 500,-- Kč/rok 2012
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci 750,-- Kč/rok 2012
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 191/11
ZO schvaluje Podnájemní smlouvu s Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1. Předmětem smlouvy je podnájem nebytového prostoru k využití jako
poštovní kancelář za přepážkou a vstupní prostor pro zákazníky pošty. Doba trvání podnájmu
je sjednána na dobu určitou, a to od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Celkem nájemné a služby související s předmětem podnájmu od 1.1.2012 do 31.12.2012 činí
28.398,-- Kč. Nájemné a služby budou hrazeny dle platebního kalendáře, který je uveden
v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 192/11
ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-120007038/VB-1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405
02. Předmětem smlouvy je zřízení distribuční soustavy kabelového vedení NN – na p.č.
2285/10 a 2289/1 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách. Název akce je Jindřichovice,
Smrčina, Petrmichl, kNN. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.000,-Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 193/11
ZO schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí“ s Městem Kraslice, nám. 28.
října 1438, 358 01 Kraslice.
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů, orgány města Kraslice namísto orgánů obce Jindřichovice.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1.7.2012 do 31.12.2012.
Obec Jindřichovice poskytne městu Kraslice na jeho účet odměnu ve výši 10.000,-- Kč za
kalendářní rok.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0
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zdržel se 0

Majetkové záležitosti:
K usnesení č. 194/11
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku:
- k.ú. Poušť
- p.č. 661/4 – 132 m2; dle GP č. 80-678/2011
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

Různé:
K usnesení č. 195/11
ZO schvaluje pokladní limit ve výši 20.000,-- Kč na rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 196/11
ZO neschvaluje žádost o dotaci zaslanou Českým svazem včelařů, o.s., Základní organizace
Sokolov.
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 197/11
ZO schvaluje ceny vodného a stočného platné od 1.1.2012:
- pohyblivá částka vodného 37,46 Kč/m3
- pohyblivá částka stočného 32,33 Kč/m3
Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.
Pevná složka ceny za vodoměr zůstává na ceně roku 2011. Pouze se mění výše DPH
Výsledek hlasování: Pro 7

proti 0

zdržel se 0

K usnesení č. 198/11
ZO schvaluje vzít bezúplatně do majetku obce Jindřichovice nalezený majetek – veřejné
osvětlení v k.ú. Mezihorská. Majetek bude zanesen do inventarizace majetku v roce 2012.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 1
zdržel se 0
(Lechanová Irena)

K usnesení č. 199/11
ZO neschvaluje odpisy majetku pro rok 2011 a 2012 rovnoměrným způsobem.
(Vysvětlit podrobně co je rovnoměrný způsob a jaký dopad to má na inventarizaci majetku
2011.)
Výsledek hlasování: Pro 0

proti 1
(Polívková Anna)

zdržel se 6

Diskuse:
-

pan Korel – plán práce ZO na rok 2012
paní starostka – připraví plán práce ZO na rok 2012
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-

pan Fojtík – chci informovat ohledně výjezdu k pluhování; paní starostka
poslala pluh na Mezihorskou a on o tom nevěděl; jde o to, aby byla kontrola
paní místostarostka – vyzvat KSÚS KK k proplacení pronájmu pozemku pod
komunikací na Mezihorské (za vyřízení zodpovídá paní Irena Lechanová)
pan Cajthaml – vyzvat popeláře, ať zacházejí s popelnicemi slušně – ničí je a
nutno je vyrovnat a opravit
paní starostka – zeptat se zda-li jdou popelnice pronajmout
pan Kšajt – zda-li je náročné objednat kontejner na sklo
paní starostka – není problém, ale je platba – za kontejner je 6.000,-- Kč/rok; je
možno je osadit a objednat, má se systém odvozu odpadu měnit
pan Fujan – jak bude řešen problém kanalizace a kdy bude realizován
paní starostka – kdy to bude řešeno se zatím neví; za současného zastupitelstva
obce nevíme; připravíme projekt

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17,45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 29.12.2011.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Lavrenčík Jan, v.r.

……………………………

Surový Josef, v.r.

……………………………

5

