Zápis
ze 13. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 15.9.2016 v budově základní
školy v Jindřichovicích v 17,00 hodin.
Přítomni:
Martina Majdáková, Ing. Jiří Németh, Bc. Jan Sebján, Olga Wneková, Jan Šťastný
Omluveni:
Mgr. Ulrika Lillová, Bc. Jan Lavrenčík
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 07.09.2016 do 15.09.2016 včetně.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatuji, že přítomno je 5 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 Sebján z 12. zasedání
ZO ze dne 23.06.2016 k ověření správnosti zápisu, ověřovatelé prohlásili, že zápis
z 12. zasedání zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je pan Bc. Jan Sebján, ověřovatelé zápisu jsou paní Olga
Wneková a pan Jan Šťastný.
Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 5/16 obce Jindřichovice
usnes.217
2. Plnění rozpočtu za období 1-6/2016 obce Jindřichovice
usnes.218
3. Smlouva o spolupráci při sběru použitého šatstva s Armádou spásy v České
republice, z.s.
usnes.219
4. Smlouva o dílo se společností STRABAG, a.s. na stavební úpravu chodníku podél
bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích
usnes.220
5. Majetkové záležitosti
usnes.221-225
6. Různé
usnes.226
7. Diskuse
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje program 13. jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva obce
č.:
197, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

1

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:
Usnesení č. 217 (Rozpočtové opatření č.5/16 obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/16 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
44.500,-- Kč
- výdaje navýšeny o
438.100,-- Kč
Rozpočet obce
Rozpočtová změna
Rozpočet obce
RO2016-4
č.5
RO2016-5
Příjmy
10.293.200,-44.500,-10.337.700,-Výdaje
12.425.800,-438.100,-12.863.900,-Schodek rozpočtu činí 2.526.200,-- Kč. Schodkový rozpočet bude kryt přebytky z
předcházejících let.
Zůstatek na účtech:
13.324.881,82 Kč k 7.9.2016
Splátky úvěru pro rok 2016:
ČSOB, a.s. 932.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 7.9.2016 je uhrazeno 620.680,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 5/16 a doporučuje ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 218 (Plnění rozpočtu za období 1-6/2016 obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje plnění rozpočtu dle položek za období 1–6/2016 obce
Jindřichovice - vyvěšeno na úřední desce obce od 31.08.2016 do 15.09.2016 včetně.
- celkové příjmy
6.568.096,52 Kč
- celkové výdaje
3.668.155,32 Kč
- rozdíl - přebytek
2.899.941,20 Kč
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 219 (Smlouva o spolupráci při sběru použitého šatstva s Armádou spásy
v České republice, z.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o spolupráci při sběru použitého šatstva s Armádou
spásy v České republice, z.s.
Armáda spásy provádí sběr použitého šatstva v rámci projektu Armády spásy – ReShare.
Šatstvo se sbírá do kontejnerů, které budou bezplatně umístěny na stanovištích sběru
tříděného odpadu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 220 (Smlouva o dílo se společností STRABAG, a.s. na stavební úpravu
chodníku podél bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích)
Na základě usnesení č. 202 ze dne 12.5.2016 bylo vypsáno zadání veřejné zakázky „ Stavební
úprava chodníků podél bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích“ společně s organizací Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04
Sokolov. Kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena.
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Předány byly 4 nabídky:
1.
STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČ 60838744
2.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ, oblast
Karlovy vary, Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary, IČ 48035599
3.
ALGON a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Joštova 1, 350 02 Cheb, IČ 28420403
4.
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČ 26402068
Nabídnuté ceny:
Uchazeč:

KSÚS KK

STRABAG a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
ALGON a.s.
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

1.991.991,98
2.000.397,29
1.951.989,30
2.137.909,92

Obec
Jindřichovice
2.460.206,51
2.840.738,49
2.828.858,35
2.890.615,62

Celkem
4.452.198,48
4.841.135,78
4.780.847,65
5.028.525,54

Vybrán byl uchazeč a ZO projednalo a schvaluje zhotovitele:
STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČ 60838744, cena díla celkem 4.452.198,48
Kč s DPH:
KSÚS KK hradí komunikaci 1.991.991,98 Kč s DPH
Obec Jindřichovice hradí chodníky 2.460.206,51 Kč s DPH
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy na akci „Stavební úprava chodníků podél bývalé
silnice II/210 v Jindřichovicích“ ve výši 2.460.206,51 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Majetkové záležitosti:
Usnesení č. 221 (Odkoupení pozemku)
ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemku:
- k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
- p.č. 3754 – 4 m2; 35,-- Kč/m2; dle GP č. 477-72/2015 od paní Anděly Suché.
Odkoupení pozemku je podmíněno zrušením zástavního práva.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 222 (Záměr pronájmu pozemku)
ZO projednalo a schvaluje záměr pronájmu pozemku:
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 243/7 – 409 m2
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

Usnesení č. 223 (Pronájem pozemků)
ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemků:
k.ú. Loučná v Krušných horách
p.č. 626/1 – 60 m2
Jan Benedikt,
(záměr vyvěšen od 28.06.2016 do 15.07.2016)
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zdržel se 0

k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 173/1 – 55 m2
Marianna Graserová,
(záměr vyvěšen od 28.06.2016 do 15.07.2016)
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 2285/10 – 225 m2
Renata Fujanová,
(záměr vyvěšen od 20.05.2016 do 20.06.2016)
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 224 (Žádost o odstoupení od smlouvy pana Miroslava Tumpacha)
ZO projednalo a schvaluje odstoupení od smlouvy pana Miroslava Tumpacha ke dni
30.09.2016:
- č. 25/2015 ze dne 19.02.2015 na pozemek č. 1152/48, ostatní plocha, v k.ú.
Mezihorská
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 225 (Záměr prodeje vojenského stanu)
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje vojenského stanu:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek č.94-028, vojenský stan 9x6m, datum pořízení
24.4.2008, pořizovací cena 27.370,-- Kč
Prodejní cena min. 10.000,-- Kč
Žádost o koupi je možné podat do 30.9.2016 do 12:00 hod.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Různé:
Usnesení č. 226 (Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Jindřichovice ze dne
16.06.2016)
ZO bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Jindřichovice ze dne
16.06.2016. Kontrolní výbor neshledal žádné závady a nedostatky.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce se zápisem.
Diskuse: --Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17:26 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 15.09.2016.
……………………………
Martina Majdáková, v.r.
starostka

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

Ověřovatelé zápisu:
Olga Wneková, v.r.

……………………………

Jan Šťastný, v.r.

……………………………
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