Zápis

z 2. jednání zastupitelstva obce Jind ichovice konaného dne 20.11.2014 v budov základní
školy v Jind ichovicích v 17,30 hodin.
P ítomni:
Martina Majdáková, Ing. Ji í Németh, Bc. Jan Sebján, Mgr. Ulrika Lillová, Olga Wneková,
Jan Š astný
Omluveni:
Bc. Jan Lavren ík
Neomluveni:
Jednání zahájila starostka a konstatovala, že zasedání bylo ádn svoláno. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na ú ední desce Obecního ú adu Jind ichovice zve ejn na
v souladu se zákonem po dobu nejmén 7 dní, a to od 12.11.2014 do 20.11.2014 v etn .
Sou asn byla zve ejn na na „elektronické ú ední desce“.
Dále z prezen ní listiny p ítomných len zastupitelstva konstatuji, že p ítomno je 6 len
zastupitelstva (z celkového po tu 7 všech len zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Byli vyzváni ov ovatelé zápisu – pan Bc. Jan Lavren ík a pan Bc. Jan Sebján z ustavujícího
zasedání ZO ze dne 30.10.2014 k ov ení správnosti zápisu, ov ovatelé prohlásili, že zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je paní Mgr. Ulrika Lillová, ov ovatelé zápisu jsou paní
Olga Wneková a pan Jan Š astný.

Program jednání:
1. Rozpo tové opat ení . 7/14 obce Jind ichovice.
usnes.19
2. Smlouva o dílo na prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jind ichovice
v zimním období v obci Jind ichovice a p ilehlých osadách.
usnes.20
3. Smlouva o dílo na vydání Územního plánu Jind ichovice . 1/2014.
usnes.21
4. Dodatek . 1 ke smlouv o dílo . 03/2014 s panem Petrem Ontkem.
usnes.22
5. Pokladní limit na rok 2015.
usnes.23
6. Inventarizace majetku a závazk za rok 2014 k 31.12.2014.
usnes.24
7. Majetkové záležitosti.
usnes.25
8. R zné.
usnes.26-32
9. Diskuse.
Zastupitelstvo schvaluje program 2. jednání zastupitelstva.
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Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce schvaluje vy adit ze sledování usnesení zastupitelstva obce .:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se p edkládá:
Usnesení . 19 (Rozpo et obce Jind ichovice)
ZO schvaluje rozpo tové opat ení . 7/14 úprava ve výši:
- p íjmy navýšeny o
615.550,-- K
- výdaje sníženy o
759.700,-- K
Rozpo et obce
Rozpo tová zm na
Rozpo et obce
RO2014-6
.7
RO2014-7
P íjmy
9.798.000,-615.550,-10.413.550,-Výdaje
11.953.060,--759.700,-11.193.360,-Schodkový rozpo et ve výši 779.810,-- K bude kryt p ebytky p edcházejících let.
Z statek na ú tech:
7.568.825,86 K k 07.11.2014
Splátky úv ru pro rok 2014:
SOB, a.s.
950.000,-- K dle výkazu . 40 ke dni 07.11.2014 je
uhrazeno 775.850,- K .
Finan ní výbor zkontroloval rozpo tové opat ení . 7/14 a doporu uje ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení . 20 (Prohrnování komunikací)
ZO dodate n schvaluje „Prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jind ichovice
v zimním období v obci Jind ichovice a p ilehlých osadách“ na období od 1.11.2014 do
30.4.2015.
Poptávka byla oznámena dne: 8.10.2014.
Termín odevzdání nabídky: do 29.10.2014 do 17,00 hodin.
Poptány byly firmy:
• Ji í Ra ák, Jind ichovice 301, 358 01 Kraslice
• Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vle ce 177, 360 01 Otovice
• Jaroslav Zeman, Jind ichovice 7, 358 01 Kraslice
• Informace byla také zve ejn na na webových stránkách obce.
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Doru ené nabídky:
• 29.10.2014 Ji í Ra ák, Jind ichovice 301, 358 01 Kraslice
• 29.10.2014 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vle ce 177, 360 01 Otovice
Cenová nabídka:
1. Ji í Ra ák, Jind ichovice 301, 358 01 Kraslice
Cena 750,-- K /hod není plátce DPH.
2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vle ce 177, 360 01 Otovice
Cena 990,-- K /hod bez DPH.
Cena 1.197,90 K /hod + 798,60 K /hod za p emis ování; 72,60 K /hod za držení
pohotovosti s DPH.
Vybrán uchaze a doporu uje se ZO schválit zhotovitel:
Ji í Ra ák, Jind ichovice 301, 358 01 Kraslice
Cena 750,-- K /hod není plátce DPH.
ZO schvaluje:
Ji í Ra ák, Jind ichovice 301, 358 01 Kraslice
Cena 750,-- K /hod není plátce DPH.
Kontrola odpracovaných hodin Ing. Ji í Németh.
ZO pov uje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 1
Olga Wneková

Usnesení . 21 (Zpracování dokumentace k vydání Územního plánu Jind ichovice a
vyhotovení 4 kus paré v etn CD)
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na vydání Územního plánu Jind ichovice . 1/2014 s panem
Ing. arch. Ivanem Štrosem, se sídlem Dlouhá 66, 363 01 Ostrov.
P edm tem pln ní je zpracování dokumentace k vydání Územního plánu Jind ichovice.
Územní plán v etn dokumentace a vyhotovení 4 kus paré v etn CD.
Celková cena díla je ve výši 98.010,-- K v etn DPH. Termín zpracování a fakturace je
stanoven do 1 m síce po podpisu smlouvy.
ZO pov uje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení . 22 (Zpracování projektové dokumentace dvou malých vodních nádrží na
pozemku p. . 22 v k.ú. Mezihorská a pozemku p. . 118/2 v k.ú. Jind ichovice
v Krušných horách)
ZO schvaluje dodatek . 1 ke smlouv o dílo . 03/2014 s panem Petrem Ontkem, se sídlem
Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov.
P edm tem dodatku je zm na termínu pln ní. Termín pln ní se posouvá z 31.12.2014 na
30.4.2015.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0
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zdržel se 0

Usnesení . 23 (Stanovení pokladního limitu na rok 2015)
ZO schvaluje pokladní limit ve výši 20.000,-- K na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení . 24 (Inventarizace majetku a závazk za rok 2014)
ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazk za rok 2014 k 31.12.2014.
Složení hlavní inventariza ní komise:
P edseda:
Ing. Ji í Németh
len:
Bc. Jan Lavren ík
len:
Olga Wneková
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Majetkové záležitosti:
Usnesení . 25 (Zám r prodeje pozemk )
ZO schvaluje zám r prodeje pozemk :
• k.ú. Jind ichovice v Krušných horách
• p. . 3516/3 – 1999 m2; dle GP . 468-1149/2014
• p. . 3516/6 – 1000 m2; dle GP . 468-1149/2014
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

R zné:
Usnesení . 26 (P ísp vek na hospoda ení v lesích z rozpo tu Karlovarského kraje pro
rok 2015)
ZO dodate n schvaluje žádost o poskytnutí finan ního p ísp vku na hospoda ení v lesích
z rozpo tu Karlovarského kraje pro rok 2015 ve výši 62.130,-- K .
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení . 27 (Provád ní t žebních prací v etn prodeje d evní hmoty)
ZO schvaluje výb rové ízení na t žební práce v etn prodeje d evní hmoty na lokalit Pe
pro rok 2015.
Schválení výb rové komise ve složení: p edseda Ing. Ji í Németh, lenové Karel Lucák, Olga
Wneková, Mgr. Ulrika Lillová, Jan Š astný.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení . 28 (Žádost o finan ní p ísp vek na Jind ichovický Advent 2014)
ZO schvaluje finan ní p ísp vek ve výši 10.000,-- K pro 22. P ední hlídku Royal Rangers
v R, Fu íkova 1639, 358 01 Kraslice na akci „Jind ichovický Advent 2014“.
ZO pov uje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0
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zdržel se 1
Bc. Jan Sebján

Usnesení . 29 (Získání finan ního daru)
ZO bere na v domí poskytnutí finan ního daru obci na kulturní akci – váno ní trhy a
koncerty:
• VTE Stará s.r.o.
Starostka seznámila p ítomné leny zastupitelstva obce s darovací smlouvou.
Usnesení . 30 (Výro ní zpráva o innosti ZŠ a MŠ Kraslice)
ZO bere na v domí výro ní zprávu o innosti St ední školy, základní školy a mate ské školy
Kraslice ve školním roce 2013/2014.
Starostka seznámila p ítomné leny zastupitelstva obce s výro ní zprávou.
ZO požaduje bližší up esn ní modernizace a oprav ve školní kuchyni.
Usnesení . 31 (Povod ová komise)
ZO schvaluje složení povod ové komise:
P edseda: Martina Majdáková
Místop edseda: Ing. Ji í Németh
lenové: Jan Š astný (velitel SDH), Bc. Jan Lavren ík, Bc. Jan Sebján, Josef Surový, Petra
Sebjánová (zapisovatelka)
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení . 32 (Obecn závazná vyhláška . 1/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad )
ZO schvaluje obecn závaznou vyhlášku . 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad :
a)

fyzická osoba 550,-- K za rok 2015
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinc

na území eské
republiky povolen trvalý pobyt nebo p echodný pobyt na dobu delší než 90
dn ,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinc na území

eské republiky
pobývá na území eské republiky p echodn po dobu delší 3 m síc ,

4. které byla ud lena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl

nebo do asná ochrana podle zákona upravujícího do asnou ochranu
cizinc ,
b)

fyzická osoba 800,-- K za rok 2015, která má ve vlastnictví stavbu ur enou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný d m, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba.

D vodová zpráva k navýšení místního poplatku za provoz systému shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad :
Za rok 2013 inily celkové náklady za odvoz komunálního odpadu 638 704,95 K . Od
poplatník , tzn. od trvale žijících ob an a majitel rekrea ních objekt , obec vybrala na
poplatku za odpady celkem 386 395,-- K . Od spole nosti EKO-KOM dostala obec za t íd ný
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odpad ástku 88 426,-- K . Tzn., že obec odvoz odpad dotuje ástkou 163 883,95 K . P i
zvýšení poplatku o 50,-- K pro trvale žijící ob any a 50,-- K pro ostatní dostane obec o
34 650,-- K navíc. Tato ástka však stále nepokryje celkové náklady na svoz komunálního
odpadu, nicmén i nepatrné navýšení poplatku znamená pro obec velkou úsporu.
Apelujeme tímto na ob any a poplatníky poplatku za odvoz komunálního odpadu, aby
d sledn t ídili využitelné složky odpadu, tzn., papír, plasty, sklo, nebo vyt íd ním tohoto
odpadu vznikne menší objem komunálního odpadu a naopak za vyšší množství vyt íd ného
odpadu dostane obec vyšší pen žní odm nu. Pokud tedy všichni p istoupíme na d sledné
t íd ní odpadu, do dalších let m že být poplatek snižován.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Diskuse:
•

•
•

•
•

•
•
•

pí Mašková - dotaz na vypo ádání námitky k návrhu územního plánu – pí starostka
p e etla vypo ádání námitek M Ú Kraslice, kde p istupují na vznesenou námitku
ohledn místní komunikace
- v osad Háj je spadlá informa ní sk í ka – informace vzata ZO na
v domí, p. místostarosta p islíbil zjistit stav informa ních sk ín k i na ostatních
osadách, v p ípad nutnosti budou opraveny
p. Šístek Karel – dotaz na zna ení dom , . popisné vs. . eviden ní. Na Mezihorské
tak existuje íslo 68 dvakrát, resp. jednou a podruhé 68E.
p. Kroupa
– na osad Mezihorská je nová silnice, stále je ponechána dopravní
zna ka „pozor hrboly“, není omezena rychlost, p. místostarosta zajistí nápravu
- diskusní fórum na webových stránkách obce – byl by vhodný i
anonymní p ístup, reakce zastupitelstva
p. Šístek Lubomír – dotaz na budoucí nakládání s rybníkem na Mezihorské, kolik je
ro ní pronájem tohoto rybníka. Odpov : Pronájem byl uzav en 22.9.2011 za ro ní
pronájem 706,-K . V sou asnosti se zpracovává manipula ní ád.
pí Fujanová – osada Smr ina – zda nejde p istavit kontejnery na t íd né sklo, ZO
prov í stav kontejnerových hnízd na všech osadách, bude jednáno o p ípadné
dopln ní kontejner , skute nost prov í Mgr. Ulrika Lillová
- podn t, zda by obec nep ispívala na soukromé OV, když osady nemohou
být napojeny na kanalizaci
p. Doj ar – dotaz zda bude prohrnována v zim cesta mezi ním a Ra ákovými. Pokud
se mezi ploty vejde pluh, prohrnovat se bude
p. Šístek Lubomír – pluh by m l být s gumou, nebo bez gumy m že být poškozena
nová silnice. Pan místostarosta tento požadavek p edá p. Ra ákovi, bude se vyžadovat
jeho pln ní.
p. Kroupa – zda nelze dodat na Mezihorské zna ku „dopravní zatížení“, p.
místostarosta tento požadavek prov í
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Zastupitelstvo obce bylo ukon eno v 18:26 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 20.11.2014.
……………………………
Martina Majdáková, v.r.
starostka

……………………………
Ing. Ji í Németh, v.r.
místostarosta

Ov ovatelé zápisu:
Olga Wneková, v.r.

……………………………

Jan Š astný, v.r.

……………………………
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