Zápis
ze 14. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 16.11.2016 v budově základní
školy v Jindřichovicích v 17,30 hodin.
Přítomni:
Martina Majdáková, Ing. Jiří Németh, Bc. Jan Sebján, Olga Wneková, Jan Šťastný
Omluveni:
Bc. Jan Lavrenčík, Mgr. Ulrika Lillová
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 08.11.2016 do 16.11.2016 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 Jan Šťastný z 13. zasedání ZO ze
dne 15.09.2016 k ověření správnosti zápisu, ověřovatelé prohlásili, že zápis z 13. zasedání
zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je Bc. Jan Sebján, ověřovatelé zápisu jsou Olga Wneková a
Jan Šťastný.
Program jednání:
Rozpočtové opatření č. 6/16 obce Jindřichovice
usnes.227
Pokladní limit na rok 2017
usnes.228
Inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 k 31.12.2016
usnes.229
Smlouva o dílo na prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jindřichovice
v zimním období v obci Jindřichovice a přilehlých osadách
usnes.230
5. Dodatek č. 3 k Podnájemní smlouvě ze dne 30.12.2013 s Českou poštou, s.p.
usnes.231
6. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi o výkonu přenesené
působnosti v oblasti řízení o přestupcích s Městem Rotava
usnes.232
7. Dohoda o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí se společností ČEZ Prodej, s.r.o.
usnes.233
8. Majetkové záležitosti
usnes.234-236
9. Různé
usnes.237-241
10. Diskuse
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje program 14. jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

1

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva obce
č.:
 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226
 221 úkol trvá – termín do 31.12.2016 – realizovat prodej
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:
Usnesení č. 227 (Rozpočtové opatření č.6/16 obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/16 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
561.300,-- Kč
- výdaje sníženy o
310.450,-- Kč
Rozpočet obce
Rozpočtová změna
Rozpočet obce
RO2016-5
č.6
RO2016-6
Příjmy
10.337.700,-561.300,-10.899.000,-Výdaje
12.863.900,--310.450,-12.553.450,-Schodek rozpočtu činí 1.654.450,-- Kč. Schodkový rozpočet bude kryt přebytky z
předcházejících let.
Zůstatek na účtech:
13.575.516,45 Kč k 8.11.2016
Splátky úvěru pro rok 2016:
ČSOB, a.s. 932.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 8.11.2016 je uhrazeno 775.850,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 6/16 a doporučuje ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 228 (Pokladní limit na rok 2017)
ZO projednalo a schvaluje pokladní limit ve výši 20.000,-- Kč na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 229 (Inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 k 31.12.2016)
ZO projednalo a schvaluje inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 k 31.12.2016.
Složení hlavní inventarizační komise:
Předseda:
Ing. Jiří Németh
Člen:
Bc. Jan Lavrenčík
Člen:
Olga Wneková
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 230 (Smlouva o dílo na prohrnování komunikací)
ZO projednalo a schvaluje „Prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jindřichovice
v zimním období v obci Jindřichovice a přilehlých osadách“ na období od 1.11.2016 do
30.4.2017.
Poptávka byla oznámena dne 07.10.2016 a zveřejněna na úřední desce a webových stránkách
Obce Jindřichovice od 07.10.2016 do 31.10.2016.
Termín odevzdání nabídky: do 27.10.2016 do 15,00 hodin.
Poptány byly firmy:
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 Jaroslav Zeman, Jindřichovice 7, 358 01 Kraslice
 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
 Jiří Račák, Jindřichovice 301, 358 01 Kraslice
Doručené nabídky:
1. 27.10.2016 Jiří Račák, Jindřichovice 55, 358 01 Kraslice
2. 27.10.2016 Ing. Lukáš Pohan, Suchá 187, 362 21 Nejdek
Cenová nabídka:
1. Jiří Račák, Jindřichovice 55, 358 01 Kraslice
Cena 750,-- Kč bez DPH/hodina
Cena ------- Kč s DPH/hodina, není plátce DPH
Nabídka je podána na Jindřichovice a přilehlé osady.
2. Ing. Lukáš Pohan, Suchá 187, 362 21 Nejdek
Cena ------- Kč bez DPH/hodina
Cena 850,-- Kč s DPH/hodina
Nabídka je podána na Jindřichovice a přilehlé osady.
Vybráni uchazeči a doporučují se ZO schválit zhotovitelé.
ZO projednalo a schvaluje zhotovitele:
Pro obec Jindřichovice a osadu Heřmanov:
Ing. Lukáš Pohan, Suchá 187, 632 21 Nejdek
Cena ------- Kč bez DPH/hodina
Cena 850,-- Kč s DPH/hodina
Pro přilehlé osady Loučná, Háj, Smrčina, Hradecká, Poušť, Mezihorská:
Jiří Račák, Jindřichovice 55, 358 01 Kraslice
Cena 750,-- Kč bez DPH/hodina
Cena ------- Kč s DPH/hodina, není plátce DPH
Kontrolu odpracovaných hodin provádí Ing. Jiří Németh.
ZO pověřuje starostku k podpisu smluv o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 4

proti 0

zdržel se 1 – Olga Wneková

Usnesení č. 231 (Dodatek č. 3 k Podnájemní smlouvě ze dne 30.12.2013 s Českou poštou,
s.p.)
ZO projednalo a schvaluje dodatek č. 3 k Podnájemní smlouvě č. 9941022882-109/2013/D3
ze dne 30.12.2013 s Českou poštou s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.
Předmětem dodatku je sjednání podnájmu na dobu určitou a to do 31.12.2017. Nájemné a
platby za služby ve výši 28.615,-- Kč budou hrazeny obci Jindřichovice dle platebního
kalendáře na rok 2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

3

zdržel se 0

Usnesení č. 232 (Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi o
výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích s Městem Rotava)
ZO projednalo a schvaluje prodloužení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu části
přenesené působnosti – agendy přestupků městem Rotava do 31.12.2018 a pověřuje starostku
podpisem dohody o změně veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 233 (Dohoda o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
nízkého napětí se společností ČEZ Prodej, s.r.o.)
ZO projednalo a schvaluje dohodu o úpravě smluv č. 10057011 o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ Prodej, s.r.o se sídlem Duhová
1/425, 140 53 Praha 4. Předmětem této dohody je úprava stávající smlouvy. Platnost smluv se
mění z doby neurčité na dobu určitou, a to od 01.01.2017 do 31.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Majetkové záležitosti:
Usnesení č. 234 (Prodej vojenského stanu)
ZO projednalo a schvaluje prodej vojenského stanu IČ 94-028 za cenu 10.000,-- Kč (záměr
vyvěšen od 21.9.2016 do 3.10.2016)
Kupujícím je pan Václav Bártl, Krajková č.p. 78, 357 09 Habartov.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 235 (Žádost o zaměření pozemku)
ZO projednalo a schvaluje žádost o zaměření pozemku:
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 4/1 – Marcela Popyková
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 236 (Záměr prodeje pozemku)
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemku:
k.ú. Háj u Jindřichovic
p.č. 2563/2 – 669 m2, dle GP č. 128-93/2016
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Různé:
Usnesení č. 237 (Člen finančního výboru)
ZO projednalo a schvaluje členem finančního výboru pana Jindřicha Červenku.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 238 (Provádění těžebních prací včetně prodeje dřevní hmoty)
ZO projednalo a schvaluje výběrové řízení na těžební práce včetně prodeje dřevní hmoty na
lokalitě Peň pro rok 2017.
Výběrová komise ve složení členů zastupitelstva obce.
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Výsledek hlasování: Pro 4

proti 1 – Bc. Jan Sebján

zdržel se 0

Usnesení č. 239 (Smlouva o právu k provedení stavby)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby s vlastníkem pozemku č.
3516/3 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, panem Markem Studeným, U trojice 804/23,
370 04 České Budějovice.
Předmětem smlouvy je realizace stavby „Jindřichovice – kanalizace a vodovod lokalita U
hřiště 6. etapa“ na pozemku č. 3516/3 v obci Jindřichovice a k.ú. Jindřichovice v Krušných
horách. Záměrem obce Jindřichovice je vybudování kanalizace a vodovodu pro budoucí
výstavbu 3 RD.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 240 (Koupě požárního vozidla)
ZO projednalo a schvaluje žádost o koupi požárního vozidla AVIA A65 – požární speciál od
obce Útvina za částku 200.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 241 (Žádost o zřízení veřejného osvětlení)
ZO projednalo žádost pana Künzla o zřízení veřejného osvětlení.
ZO zadá zjištění možnosti proveditelnosti veřejného osvětlení v k.ú. Háj u Jindřichovic
odborné firmě.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 0

Diskuse:
-

p. Korel – děkuje za pozvání na setkání s důchodci
p. Šátava – se dotazoval na důvod pokácení stromů u pana P. Fojtíka
pí. starostka odpověděla – stromy byly posouzeny odborným lesním hospodářem, který
se v posudku vyjádřil takto: „Stromy jsou značně proschlé s častým opadáváním
proschlých větví na silnici a přilehlý soukromý pozemek. Protože se jedná o prostor těsně
přiléhající k frekventované silnici s náklonem směrem k těmto stromům, je jejich
prosychání a zdravotní stav zřejmě silně ovlivněn zimním solením této silnice. Zdravotní
stav těchto stromů z běžného pohledu není dobrý.“

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 18,20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 16.11.2016.
……………………………
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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