Zápis
z 12. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 23.6.2016 v budově základní
školy v Jindřichovicích v 17,00 hodin.
Přítomni:
Martina Majdáková, Ing. Jiří Németh, Bc. Jan Sebján, Bc. Jan Lavrenčík, Mgr. Ulrika
Lillová, Olga Wneková
Omluveni:
Neomluveni:
Jan Šťastný
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 14.06.2016 do 23.06.2016 včetně.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatuji, že přítomno je 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Byli vyzváni ověřovatelé zápisu – paní Olga Wneková a pan Bc. Jan Lavrenčík z 11. zasedání
ZO ze dne 12.05.2016 k ověření správnosti zápisu, ověřovatel prohlásili, že zápis
z 11. zasedání zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je paní Mgr. Ulrika Lillová, ověřovatelé zápisu jsou Olga
Wneková a Bc. Jan Sebján.
Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 4/16 obce Jindřichovice
usnes.207
2. Smlouva o poskytnutí poradenských a energetických služeb při dodávce elektřiny se
společností Jirgl EP s.r.o. a ABRI s.r.o.
usnes.208
3. Dodatek č.1 k dohodě o poskytnutí finanční náhrady za užívání honebních pozemků
17 003M13/29 se Státním pozemkovým úřadem
usnes.209
4. Výběr zhotovitele na stavební práce „Oprava severní části hřbitovní zdi“ usnes.210
5. Majetkové záležitosti
usnes. 211-212
6. Různé
usnes. 213-216
7. Diskuse
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje program 12. jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva obce
č.:
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206
197 úkol trvá – termín do 31.7.2016 – prodej pozemku
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Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:
Usnesení č. 207 (Rozpočtové opatření č.4/16 obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/16 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
34.000,-- Kč
- výdaje navýšeny o
1.882.000,-- Kč
Rozpočet obce
Rozpočtová změna
Rozpočet obce
RO2016-3
č.4
RO2016-4
Příjmy
10.259.200,-34.000,-10.293.200,-Výdaje
10.543.800,-1.882.000,-12.425.800,-Schodek rozpočtu činí 2.132.600,-- Kč. Schodkový rozpočet bude kryt přebytky
předcházejících let.
Zůstatek na účtech:
12.592.564,61 Kč k 14.6.2016
Splátky úvěru pro rok 2016:
ČSOB, a.s. 932.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 14.6.2016 je uhrazeno 387.925,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 4/16 a doporučuje ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 208 (Smlouva o poskytnutí poradenských a energetických služeb při dodávce
elektřiny se společností Jirgl EP s.r.o. a ABRI s.r.o.)
ZO dodatečně projednalo a schvaluje smlouvu o poskytnutí odborných, poradenských a
energetických služeb při dodávce elektřiny se společností Jirgl EP s.r.o., se sídlem
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary a společností ABRI, s.r.o., se sídlem Ondříčkova
537, 356 01 Sokolov.
Předmětem smlouvy je poskytnutí poradenské, konzultační a organizační služby při sjednání
dodávky silové elektřiny a uzavření smlouvy s dodavatelem elektřiny pro všechna odběrná
místa pro rok 2017 a 2018.
Smluvní odměna je ve výši 10 % získané úspory bez DPH oproti platnému ceníku elektřiny
stávajícího dodavatele elektřiny ČEZ prodej s.r.o. pro podnikatele platný v roce 2016 pro celé
poptávané období.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 209 (Dodatek č.1 k dohodě o poskytnutí finanční náhrady za užívání
honebních pozemků 17 003M13/29 se Státním pozemkovým úřadem)
ZO projednalo a schvaluje dodatek č.1 k dohodě o poskytnutí finanční náhrady za užívání
honebních pozemků 17 003M13/29 se Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov.
Dodatek č.1 se uzavírá z důvodu snížení výměry užívaných honebních pozemků o pozemky,
které se nacházejí na území honitby Hradecká.
Dle dodatku č.1 činí celková výměra honebních pozemků 16,6589 ha, celková roční náhrada
je stanovena na částku 816,-- Kč (slovy: osmsetšestnáctkorunčeských), 49,-- Kč/ha.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 210 (Výběr zhotovitele na stavební práce „Oprava severní části hřbitovní
zdi“)
ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele na stavební práce „Oprava severní části
hřbitovní zdi“
Obesláni byli 3 uchazeči:
Josef Plaub, Jindřichovice 30, 357 05 Jindřichovice
SOKOSTAV HT, s.r.o. , Kraslická 574, 356 01 Sokolov
Milan Pytlík, Krajková 86, 357 08 Habartov
Dne 25.5.2016 byla Zadávací dokumentace k poptávkovému řízení na stavební práce
zveřejněna na úřední desce a webových stránkách Obce Jindřichovice.
Dne 1.6.2016 si stavební firma Jana Tancošová , Ervěnická 1015, 431 11 Jirkov, požádala o
zaslání zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace byla odeslána elektronicky dne
1.6.2016.
Předáno bylo 5 nabídek:
1. 10.06.2016 - SOKOSTAV HT, s.r.o. , Kraslická 574, 356 01 Sokolov
2. 13.06.2016 - Milan Pytlík, Krajková 86, 357 08 Habartov
3. 13.06.2016 - Jana Tancošová , Ervěnická 1015, 431 11 Jirkov
4. 13.06.2016 - Josef Plaub, Jindřichovice 30, 357 05 Jindřichovice
5. 13.06.2016 - Oldřich Novák, I.P.Pavlova 441/27, 360 01 Karlovy Vary
Nabídnuté ceny:
1. SOKOSTAV HT, s.r.o. , Kraslická 574, 356 01 Sokolov
644.356,50 Kč s DPH
2. Milan Pytlík, Krajková 86, 357 08 Habartov
673.843,- Kč s DPH
3. Jana Tancošová , Ervěnická 1015, 431 11 Jirkov
796.632,- Kč s DPH
4. Josef Plaub, Jindřichovice 30, 357 05 Jindřichovice
493.124,- Kč, není plátce DPH
5. Oldřich Novák, I.P.Pavlova 441/27, 360 01 Karlovy Vary
461.056,- Kč, není plátce DPH
Vybrán byl uchazeč a ZO projednalo a schvaluje zhotovitele:
Oldřich Novák, I.P.Pavlova 441/27, 360 01 Karlovy Vary
461.056,- Kč, není plátce DPH
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0
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zdržel se 0

Majetkové záležitosti:
Usnesení č. 211 (Záměr pronájmu pozemku)
ZO projednalo a schvaluje záměr pronájmu pozemku:
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 173/1 – 55 m2
k.ú. Loučná v Krušných horách
p.č. 626/1 – 60 m2
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 212 (Záměr prodeje pozemků)
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemků:
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 3239/6 – 1 m2, dle GP č. 477-72/2015
p.č. 3755 – 16 m2, dle GP č. 477-72/2015
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Různé:
Usnesení č. 213 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Svazek měst a obcí Kraslicka za rok 2015)
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek měst a obcí Kraslicka za rok 2015.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce se zprávou.
Usnesení č. 214 (Smlouva o dílo, Jindřichovice oprava MK)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o dílo č. ZA/KV/2016/029 se společností COLAS CZ,
a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.
Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce Jindřichovice oprava místní komunikace,
pokládka frézované. Cena prací je stanovena smluvně dle nabídkového rozpočtu 241.237,70
Kč včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.7.2016.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č. 215 (Nabídka na komplexní inženýrskou činnost stavby)
ZO projednalo a schvaluje nabídku na komplexní inženýrskou činnost stavby: „Stavební
úprava chodníků, Jindřichovice - I. Etapa“ se společností STAVING-INVEST, s.r.o. se sídlem
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
Nabídka na veškeré požadované činnosti je ve výši 36.905,- Kč, vč. DPH.
Doba plnění je stanovena na období 08/2016 – 10/2016.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č. 216 (Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu)
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
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Účelová dotace na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji bude poskytnuta ve
výši 7.297,50 Kč, vč. DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Diskuse:
p. Korel – poděkoval zastupitelstvu obce za realizaci místní komunikace
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17.15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 23.06.2016.
……………………………
Martina Majdáková, v.r.
starostka

……………………………
Ing. Jiří Németh, v.r.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Olga Wneková, v.r.

……………………………

Bc. Jan Sebján, v.r.

……………………………
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