Usnesení
z 1. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 20.02.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení usnesení zastupitelstva obce č.:
- 95/13, 124/13, 138/13, 139/13, 140/13, 141/13, 142/13, 143/13, 144/13, 145/13,
146/13, 147/13, 148/13, 149/13, 150/13, 151/13, 152/13, 153/13, 154/13, 155/13,
156/13, 157/13, 158/13, 159/13
- 24/13 úkol trvá – termín do 30.6.2014 – vložení majetku do Sokolovské
vodárenské s.r.o.
- 35/13 úkol trvá – termín do 30.6.2014 – příspěvek pro farnost
- 63/13 úkol trvá – termín do 30.6.2014 – vypovědět smlouvu
- 76/13 úkol trvá – termín do 30.6.2014 – odkoupení pozemků
- 82/13 úkol trvá – termín do 30.6.2014 – odkoupení nebo směna pozemků
- 90/13 úkol trvá – termín do 30.06.2014 – veřejná část přípojek č.p. 72
- 110/13 úkol trvá – termín do 30.6.2014 – zaměření pozemku pro prodej

Zastupitelstvo obce:
I. schvaluje:
Usnes.1/14
Inventarizaci majetku obce k 31.12.2013. Hlavní inventarizační komise neshledala žádné
rozdíly v majetku a účetnictví.
Usnes.2/14
Dodatečně dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09/10/2013 se společností EKO – KV s.r.o.,
Sportovní 633, 360 09 Karlovy Vary.
Předmětem díla je stavba „Jindřichovice – oprava komunikace u hřiště“.
Doba plnění – ukončení prací je do 30.5.2014.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnes.3/14
Zaměření části pozemku p.č. 1874 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a následné
odkoupení části pozemku od společnosti Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kraslice.
Usnes.4/14
Dodatečně:
- dohodu č. 2014/229/102 o výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků
k výkonu práva myslivosti se společností Lesy ČR, s.p., se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106, PSČ 501 68
Pro rok 2013 je platba ve výši 7.561,-- Kč bez DPH.
V dalších letech je roční platba stanovena ve výši 10.036,-- Kč bez DPH.
- dodatek č. 1 k dohodě č. 2014/229/102 o výši úhrady za přenechání práva na využití
pozemků k výkonu práva myslivosti se společností Lesy ČR, s.p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
Dohoda se uzavírá na dobu určitou tj. do 13.5.2022.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnes.7/14
Dodatečně darovací smlouvu na výtisk knihy „Kraslická čítanka“ v počtu výtisků 34 se
Svazkem měst a obcí Kraslicka, Nám. 28. října 1438/2, 358 01 Kraslice.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Usnes.8/14
Zápis do kroniky obce za rok 2013 a vyplatit odměnu ve výši 5.000,-- Kč kronikáři obce.
Odměna bude vyplacena ve výplatách za měsíc únor 2014.
Usnes.9/14
Žádost o zaměření pozemku:
- k.ú. Mezihorská
- p.č. 20/45 – Zdeněk Kaplan
Usnes.12/14
Projednalo nařízení vlády č. 37/2003 Sb., včetně změn a doplňků, o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstva.
ZO schvaluje ponechat odměny ve výši roku 2013.
místostarosta
7.500,-- Kč
předseda výboru
1.200,-- Kč
člen zastupitelstva
400,-- Kč
Usnes.13/14
„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 1.1.2014 do 31.12.2015.
Obec Jindřichovice poskytne městu Kraslice na jeho účet odměnu ve výši 250,-- Kč za každý
provedený úkon.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnes.14/14
Odkoupení pozemků p.č. 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750 v k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha – Žižkov.
Usnes.15/14
Poptávku na opravu hřbitovní zdi a pomníku na starém hřbitově v Jindřichovicích a
vybudování kolumbárek.
Budou vypracovány podmínky pro poptávku.
Usnes.16/14
Poptávku na akci „Jindřichovice – dostavba kanalizace a vodovodu – 5. etapa“.
Budou vypracovány podmínky pro poptávku.
Usnes.17/14
Poptávku na rekonstrukci sociálního zařízení v budově obecního úřadu v 1. poschodí.
Budou vypracovány podmínky pro poptávku.
Usnes.18/14
Poptávku na oplocení obecního vodního zdroje v k.ú. Hradecká.
Nejdříve se provede vytyčení pozemku.
Budou vypracovány podmínky pro poptávku.
Usnes.19/14
Poptávku na dodavatele prací.
Poptávka na vypracování dokumentace na rybníky:
- k.ú. Mezihorská – p.č. 22 vodní nádrž umělá
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách – p.č. 3712 vodní nádrž umělá
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách – p.č. 118/2 vodní nádrž umělá
v rozsahu:
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- pasport rybníků,
- zajistit podklady nakládání s vodami – akumulace vod,
- manipulační řád,
- zajistit určení technicko-bezpeč. dokladu – TBD.
Budou vypracovány podmínky pro poptávku.
Usnes.20/14
Poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.000,-- Kč Sdružení ochrany přírody a krajiny,
DROSERA se sídlem Bublava 686, 358 01 Kraslice na provoz záchranné stanice.
Usnes.21/14
Žádost o udělení souhlasu s umístěním sběrných kontejnerů na třídění použitých oděvů, obuvi
a hraček na obecním pozemku se společností REVENGE a.s., Za Mototechnou 1114/4, 155
00 Praha 5 Stodůlky.

II. neschvaluje:
Usnes.22/14
Žádosti pana Františka Kureše na opravu části vozovky na Mezihorské včetně odvodnění.

III. bere na vědomí:
Usnes.5/14
Zprávu o hospodaření v obecním lese za rok 2013.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce se zprávou.
Usnes.6/14
Zprávu finančního výboru za rok 2013 a plán práce na rok 2014.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce se zprávou a plánem práce.
Usnes.10/14
Rozpočtové opatření č. 8/13 provedené v kompetenci starostky – dle usnesení ZO č. 42/13.
Příjmy navýšeny o 3.480,-- Kč.
Rozpočet upravený: 10.310.310,-- Kč.
Důvod: Dne 16.12.2013 byl zaslán příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací z úřadu
práce. Tento příspěvek je vázán účelovým znakem.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s rozpočtovým opatřením č. 8/13.
Usnes.11/14
Plán akcí kulturní komise na rok 2014.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s plánem akcí.
Usnes.23/14
Informaci, že společnost Microsoft dnem 8.4.2014 přestává podporovat operační systém
WINDOWS XP a program Office 2003. Od uvedeného data nebude již žádná dostupná
technická podpora pro Windows XP, včetně automatických aktualizací, které pomáhají
chránit počítač.
Z výše uvedených skutečností ZO bere na vědomí nabídku od společnosti Geo Data, s.r.o., se
sídlem Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov na Windows 7 a Office 2013.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s nabídkou.
Usnes.24/14
Výměnu plynového kotle na č.p. 81 v bytě paní Medkové z důvodu havarijního stavu a
ohrožení života a zdraví.
Z výše uvedených skutečností ZO bere na vědomí nabídku od společnosti Torema, spol.
s r.o., se sídlem Gagarinova 1934, 356 01 Sokolov na výměnu plynového kotle.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s nabídkou.
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IV. ukládá starostce obce:
Usnes.1/14
Vzít na vědomí.
Usnes.2/14
Podepsat smlouvu.
Usnes.3/14
Zajistit zaměření – do 30.06.2014.
Usnes.4/14
Podepsat smlouvu a dodatek.
Usnes.5/14
Vzít na vědomí.
Usnes.6/14
Vzít na vědomí.
Usnes.7/14
Podepsat smlouvu.
Usnes.8/14
Vyplatit kronikáři odměnu ve výplatách za měsíc únor 2014.
Usnes.9/14
Zajistit zaměření – do 30.06.2014.
Usnes.10/14
Vzít na vědomí.
Usnes.11/14
Vzít na vědomí.
Usnes.12/14
Vzít na vědomí.
Usnes.13/14
Podepsat smlouvu – do 28.02.2014.
Usnes.14/14
Zajistit odkoupení – do 30.06.2014.
Usnes.15/14
Zajistit poptávku – do 30.06.2014.
Usnes.16/14
Zajistit poptávku – do 30.06.2014.
Usnes.17/14
Zajistit poptávku – do 30.06.2014.
Usnes.18/14
Zajistit poptávku – do 30.06.2014.
Usnes.19/14
Zajistit poptávku – do 30.06.2014.
Usnes.20/14
Odeslat finanční prostředky – do 31.03.2014.
Usnes.21/14
Odeslat sdělení – do 14.03.2014.
Usnes.22/14
Odeslat sdělení – do 14.03.2014.
Usnes.23/14
Zajistit provoz PC.
Usnes.22/14
Zajistit výměnu.
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Usnesení bylo vyhotoveno dne 20.02.2014.

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

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

Ověřovatelé usnesení:
Ing. Polívka Ivan, v.r.

……………………………

Surový Josef, v.r.

……………………………
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