Usnesení
z 8. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 02.10.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení usnesení zastupitelstva obce č.:
- 110/13, 33/14, 52/14, 70/14, 95/14, 96/14, 97/14, 98/14, 99/14, 100/14, 101/14,
102/14, 103/14, 104/14, 105/14, 106/14, 107/14
- 24/13 úkol trvá – termín do 31.12.2014 – vložení majetku do Sokolovské
vodárenské s.r.o.
- 82/13 úkol trvá – termín do 31.12.2014 – odkoupení nebo směna pozemků
- 14/14 úkol trvá – termín do 31.12.2014 – odkoupení pozemků
- 16/14 úkol trvá – termín do 30.09.2015 – poptávka na dostavbu kanalizace a
vodovodu – 5. etapa
- 18/14 úkol trvá – termín do 30.9.2015 – poptávka na oplocení obecního vodního
zdroje Hradecká

Zastupitelstvo obce:
I. schvaluje:
Usnes.108/14
Rozpočtové opatření č. 6/14 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
157.890,-- Kč
- výdaje navýšeny o
198.890,-- Kč
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočtová změna
č.6
RO2014-5
RO2014-6
Příjmy
9.640.110,-157.890,-9.798.000,-Výdaje
11.754.170,-198.890,-11.953.060,-Schodkový rozpočet ve výši 2.155.060,-- Kč bude kryt přebytky předcházejících let.
Zůstatek na účtech:
8.441.159,34 Kč k 23.09.2014
Splátky úvěru pro rok 2014:
ČSOB, a.s.
950.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 23.09.2014 je
uhrazeno 698.265,- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 6/14 a doporučuje ke schválení.
Usnes.109/14
Vypsání poptávky na zimní údržbu komunikací v obci Jindřichovice a přilehlých osadách
2014/2015.
Usnes.110/14
Žádost o odstoupení od smlouvy paní Edith Budilové ke dni 30.09.2014:
- č. 102/2011 ze dne 22.09.2011 na pozemek p.č. 22, vodní plocha, v k.ú. Mezihorská
- č. 103/2011 ze dne 22.09.2011 na pozemek p.č. 1152/1, ostatní plocha, v k.ú.
Mezihorská
Usnes.111/14
Ruší nájemní smlouvu č. 3/2014 ze dne 26.6.2014 na pozemek p.č. 1024/2, orná půda, v k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách s paní Janou Vilímkovou. Důvodem pro zrušení je
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skutečnost, že paní Vilímková přes několikeré výzvy od června 2014 do dnešního dne
nepodepsala nájemní smlouvu a neuhradila nájemné.
Usnes.112/14
Směrnici číslo 1/2014 o inventarizaci majetku a závazků.
Usnes.113/14
Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě ze dne 30.12.2013 s Českou poštou, s.p. se sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Předmětem dodatku je podnájem nebytového
prostoru k využití jako poštovní kancelář za přepážkou a vstupní prostor pro zákazníky pošty.
Podnájem nebytových prostor je sjednán na dobu určitou, a to do 31.12.2015.
Celkem nájemné a platby za služby s nájmem spojené za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
činí 28.615,-- Kč. Nájemné a služby budou hrazeny dle platebního kalendáře na rok 2015,
který je uveden v příloze č. 1 k Podnájemní smlouvě ze dne 30.12.2013.
ZO pověřuje starostku v případě nepřítomnosti místostarostku podpisem dodatku.
Usnes.115/14
Současné veřejné osvětlení účelové cesty k č.p. 249 paní Fojtíkové po rekonstrukci za
vyhovující.
Usnesení nebylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva (§ 87 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích).
Tento problém bude řešen na dalším jednání.

II. bere na vědomí
Usnes.114/14
Zápis kontrolního výboru ze dne 27.8.2014.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce se zápisem kontrolního výboru.

III. ukládá starostce obce:
Usnes.108/14
Zapracovat rozpočtové opatření č. 6/14 do rozpočtu obce – do 10.10.2014.
Usnes.109/14
Vypsat poptávku – do 10.10.2014.
Usnes.110/14
Odeslat sdělení – do 17.10.2014.
Usnes.111/14
Zrušit smlouvu – do 10.10.2014.
Usnes.112/14
Řídit se směrnicí.
Usnes.113/14
Podepsat dodatek – do 30.10.2014.
Usnes.114/14
Vzít na vědomí.
Usnes.115/14
Vzít na vědomí.
Usnesení nebylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva (§ 87 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích).
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Usnesení bylo vyhotoveno dne 02.10.2014.

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

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

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

……………………………

Korel Jiří, v.r.

……………………………
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