Usnesení
z 15. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 15.12.2016 v budově základní
školy v Jindřichovicích v 17,00 hodin.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva
obce č.:
 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241
 235 úkol trvá - zadat zaměření pozemku – do 30.06.2017.
Zastupitelstvo obce:
I. projednalo a schvaluje:
Usnes. 242
Rozpočtové opatření č. 7/16 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
289.050,-- Kč
- výdaje sníženy o
1.665.250,-- Kč
Rozpočet obce
Rozpočtová změna
Rozpočet obce
RO2016-6
č.7
RO2016-7
Příjmy
10.899.000,-289.050,-11.188.050,-Výdaje
12.553.450,--1.665.250,-10.888.200,-Přebytek rozpočtu činí 299.850,-- Kč.
Zůstatek na účtech:
11.069.923,87 Kč k 8.12.2016
Splátky úvěru pro rok 2016:
ČSOB, a.s. 932.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 8.12.2016 je uhrazeno 853.435,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 7/16 a doporučuje ke schválení.
Usnes. 243
Rozpočtový výhled obce Jindřichovice pro rok 2017– 2019.
Usnes. 244
Rozpočet obce pro rok 2017 podle závazných ukazatelů stanovených do paragrafů – vyvěšen
od 28.11.2016 do 14.12.2016:
- celkové příjmy
9.352.100,-- Kč
- celkové výdaje
11.977.700,-- Kč
- dlouhodobý úvěr
932.000,-- Kč
Schodek rozpočtu činí
2.625.600,-- Kč. Schodkový rozpočet bude kryt přebytky
předcházejících let.
Stav finančních prostředků na BÚ k 24.11.2016 činil 12.443.138,85 Kč.
Usnes. 245
Výběr zhotovitele na těžební práce včetně prodeje dřevní hmoty v obecním lese na rok 2017.
Obesláni byli 4 uchazeči:
 Městské lesy Kraslice spol. s r.o., Havlíčkova 1918, 358 01 Kraslice
 Solitera spol. s r.o., Palackého náměstí 77, 268 01 Hořovice
 ANSELMI, s.r.o., Stříbrná 481, 358 01 Kraslice
 Jan Jelínek, Studenec 5, Oloví, 357 09 Habartov
Dále byly podmínky uveřejněny na webových stránkách obce.
Předány byly 4 nabídky:
1. 09.12.2016 ANSELMI, s.r.o., Stříbrná 481, 358 01 Kraslice
2. 09.12.2016 Jan Jelínek, Studenec 5, Oloví, 357 09 Habartov
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3. 09.12.2016 Solitera spol. s r.o., Palackého náměstí 77, 268 01 Hořovice
4. 09.12.2016 Městské lesy Kraslice spol. s r.o., Havlíčkova 1918, 358 01 Kraslice
Nabídnuté ceny:
1. ANSELMI, s.r.o., Stříbrná 481, 358 01 Kraslice
1.576.080,-- Kč
2. Jan Jelínek, Studenec 5, Oloví, 357 09 Habartov
1.455.240,-- Kč
3. Solitera spol. s r.o., Palackého náměstí 77, 268 01 Hořovice
- vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
4. Městské lesy Kraslice spol. s r.o., Havlíčkova 1918, 358 01 Kraslice
1.495.500,-- Kč
Vybrán byl uchazeč a ZO schvaluje zhotovitele:
ANSELMI, s.r.o., Stříbrná 481, 358 01 Kraslice, 1.576.080,-- Kč.
ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnes. 246
Smlouvu o dílo včetně přílohy č. 1 s paní Štěpánkou Častovou, Bublava 231, 358 01 Kraslice.
Specifikace díla:
zalesňování jamky
5000,- Kč/1000 ks
zalesňování sazečem
1800,- Kč/1000 ks
zalesňování do kouta
2000,- Kč/1000 ks
ožínání celoplošně
5600,- Kč/ha
ožínání plošky
900,- Kč/1000 ks
nátěry proti okusu
350,- Kč/1000 ks
postřik klikoroha
350,- Kč/1000 ks
shazování klestu
47,- Kč/m3
shazování klestu s pálením
65,- Kč/m3
práce s křovinořezem
125,- Kč/hod
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 247
Smlouvu o dílo včetně přílohy č. 1 s panem Karlem Matějkou, Jindřichovice 62, 358 01
Kraslice.
Specifikace díla:
stavba oplocenek s dodáním pletiva- výška 160 cm
60,-Kč/1bm
stavba oplocenek bez dodání pletiva- výška 160 cm
35,-Kč/1bm
shazování klestu
47,-Kč/1m3
shazování klestu s pálením
65,-Kč/1m3
opravy oplocenek
120,-Kč/1hod.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 248
Smlouvu o dílo včetně přílohy č. 1 s paní Janou Melicharovou, Hory 9, 357 07 Oloví.
Specifikace díla:
zalesňování jamky
5000,- Kč/1000 ks
zalesňování sazečem
1800,- Kč/1000 ks
zalesňování do kouta
2000,- Kč/1000 ks
prořezávky
6000,- Kč/ha
prostřihávky
10000,- Kč/ha
výsek plevelných dřevin
4500,- Kč/ha
dočištění porostů na hromady
5200,- Kč/ha
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dočištění porostů bez úklidu
3500,- Kč/ha
ožínání celoplošně
5600,- Kč/ha
ožínání plošky
900,- Kč/1000 ks
nátěry proti okusu
350,- Kč/1000 ks
postřik klikoroha
350,- Kč/1000 ks
shazování klestu
47,- Kč/m3
shazování klestu s pálením
65,- Kč/m3
oprava oplocenky
120,- Kč/hod.
pokládání lapáků
40,- Kč/ks
asanace lapáků
60,- Kč/ks
práce s motorovou pilou
130,- Kč/hod.
práce s křovinořezem
125,- Kč/hod.
ruční práce
90,- Kč/hod.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 249
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2017 ve výši 15.000,-Kč pro Fotbalový klub Jindřichovice, Jindřichovice 63, 358 01 Kraslice. Z této částky bude
použito 7.500,-- Kč na činnost klubu v roce 2017 a 7.500,-- Kč na podporu mládeže – nákup
dresů a tréninkových pomůcek v roce 2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 250
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2017 ve výši 20.000,-Kč pro Římskokatolickou farnost Kraslice na opravu vitráže ve výklenku severní strany
kostela sv. Martina a oprava fasády s osazením dvou mříží obou výklenků této strany.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 251
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2017 ve výši 20.000,-Kč pro 22. Přední hlídku Royal Rangers v ČR, Fučíkova 1639, 358 01 Kraslice na činnost
klubu v roce 2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 252
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2017 ve výši 1.500,-- Kč
pro Český svaz včelařů o.s., ZO Sokolov, Nádražní 214, 356 01 Sokolov, na činnost v roce
2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 253
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2017 ve výši 1.000,-- Kč
pro spolek Drosera z.s., Bublava č.p. 791, 358 01 Bublava, na zajištění provozu Záchranné
stanice pro handicapované živočichy v roce 2017.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 254
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2017 k podpoře úhrady
nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek, památkově hodnotných objektů
a movitých věcí nacházejících se na území Karlovarského kraje, na restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého v Jindřichovicích, 1. etapa.
Celkový rozpočet projektu v roce 2017 činí 99.590,-- Kč (vč. DPH).
ZO pověřuje starostku k podpisu žádosti.
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Usnes. 255
Pronájem pozemku:
 k.ú. Jindřichovice v krušných horách
p.č. 243/7 – 409 m2
Václav Kozák, Jindřichovice 72, 358 01 Kraslice
(záměr vyvěšen od 21.09.2016 do 10.10.2016)
Usnes. 256
Prodej pozemku:
k.ú. Háj u Jindřichovic
p.č. 2563/2 – 669 m2, (35,--Kč/m2); dle GP č. 128-93/2016
Jana Štefániková – Zugarová a Zdeněk Štefánik, Háj 50, 356 01 Sokolov
(záměr vyvěšen od 24.11.2016 do 12.12.2016)
Usnes. 257
Odstoupení od smlouvy pana Přemysla Jakubce ke dni 31.12.2016:
- č. 23/2015 ze dne 19.02.2015 na pozemek č. 2291/13, trvalý travní porost o výměře
270 m2, v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách.
Usnes. 258
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

a)

fyzická osoba 550,-- Kč za rok 2017
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České

republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl

nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b)

fyzická osoba 800,-- Kč za rok 2017, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba.

Usnes. 262
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
16. 12. 2016, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1. 1. 2016 – 30. 9. 2016,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2017,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2017 podle Provozní smlouvy ze dne
30. 4. 2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených
s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2017,
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e) projednání a schválení Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku
společnosti
f) schválení budoucího nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa –
část splaškové kanalizace,
g) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – II. etapa - část splaškové
kanalizace a vodovodu dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce a
2. ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodla o
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2017,
b) schválení výše nájemného pro rok 2017 podle Provozní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 a
dle Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených s provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
c) schválení plánu investic pro rok 2017,
d) schválení Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku společnosti
e) schválení budoucího nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa –
část splaškové kanalizace,
f) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – II. etapa - část splaškové
kanalizace a vodovodu dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta Ing. Jiří Németh.
Usnes. 263
Smlouvu o dílo č. 31/2016 na údržbu veřejného osvětlení s panem Wernerem Hüttnerem,
sídlo firmy: Limnická 1235, 362 22 Nejdek. Předmětem plnění je provádění kontroly stavu
veřejného osvětlení, jeho běžná a preventivní údržba, identifikace a odstraňování poruch. Tato
smlouva se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za preventivní
údržbové práce dle smlouvy byla stanovena na částku 35,-- Kč/1 světelné místo/měsíc + 21%
DPH. Ceny za práce nad rámec této odměny budou oceňovány dle individuální kalkulace, a
to: 1 hodina práce/180,-- Kč/1 pracovník, použití manipulační plošiny /400,-- Kč/ 1 hodina
provozu, cena materiálu se skladovou a manipulační přirážkou 10%. Počet světelných míst je
154 ks.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 264
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 17 o odvozu odpadu se společností Chodovské technickoekologické služby s.r.o., se sídlem U Porcelánky 212,
357 35 Chodov.
Předmětem dodatku je počet nádob a cena plnění – změna intervalu svozu.
ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku.
Usnes. 265
Na základě předložené důvodové zprávy příspěvek obce Jindřichovice do rozpočtu
Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2017 ve výši 36.144,10 Kč.
Usnes. 266
Na základě předložené důvodové zprávy použití prostředků ve výši 2.137,30 Kč, které nebyly
vyčerpány v zimní sezoně 2015/2016, na strojovou úpravu běžkařských stop v zimní sezoně
2016/2017.
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Usnes. 267
Kupní smlouvu na nákup požárního automobilu AVIA A 75 K, registrační značky 1K98646,
od obce Útvina, Útvina 163, 364 01 Toužim. Sjednaná kupní cena je 200.000,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 268
Cenovou nabídku N1152016 od společnosti Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.,
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb, na vypracování projektové dokumentace na
akci: Stavební úprava chodníků podél bývalého průtahu, Jindřichovice – II. etapa, za cenu
58.800,-- Kč (bez DPH).
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
II. bere na vědomí:
Usnes. 259
Poskytnuté finanční dary:
Dětský den:
 VTE Stará s.r.o.
 CHOTES s.r.o.
 Ing. Petr Zacharda
 Anděla Suchá
 Milan Pytlík
Svatohubertská mše:
 VTE Stará s.r.o.
 ROTAS STROJÍRNY s.r.o.
Předzahrada budovy OÚ:
 VTE Stará s.r.o.
FK Jindřichovice:
 Josef Plaub
 Karel Surový
 Petr Beran
 Radek Dojčar
 Jiří Bigas
 Irena Vostrá
 Jan Fonferko
 Martin Suchan
 Martina Zechnerová Zichová
 Pavel Plaub
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s darovacími smlouvami.
Usnes. 260
Plán práce kontrolního výboru na rok 2017 a zápisy ze schůzí kontrolního výboru ze dne
12.10.2016 a 7.12.2016.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s plánem práce a zápisy.
Usnes. 261
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2017 – vyvěšeno na úřední desce od
05.12.2016 do 20.12.2016.
- příjmy celkem
944.124,83 Kč
- výdaje celkem
1.315.079,93 Kč
- rozdíl – schodek
370.955,10 Kč bude financováno z přebytků minulých let
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s návrhem rozpočtu SMOK na rok
2017.
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III. ukládá starostce obce:
Usnes. 242
Zapracovat rozpočtové opatření č. 7/16 do rozpočtu obce - do 30.12.2016.
Usnes.243
Vzít na vědomí.
Usnes.244
Zapracovat do rozpočtu obce na rok 2017 do 31.3.2017.
Usnes.245
Podepsat smlouvu - do 31.01.2017.
Usnes.246
Podepsat smlouvu – do 31.01.2017.
Usnes.247
Podepsat smlouvu - do 31.01.2017.
Usnes.248
Podepsat smlouvu - do 31.01.2017.
Usnes.249
Podepsat smlouvu - do 28.02.2017.
Usnes.250
Podepsat smlouvu - do 28.02.2017.
Usnes.251
Podepsat smlouvu - do 28.02.2017.
Usnes.252
Podepsat smlouvu - do 28.02.2017.
Usnes.253
Podepsat smlouvu - do 28.02.2017.
Usnes.254
Odeslat žádost.
Usnes.255
Sepsat nájemní smlouvu – do 31.12.2016.
Usnes.256
Sepsat kupní smlouvu – do 31.3.2017.
Usnes.257
Odepsat sdělení - do 31.12.2016.
Usnes. 258
Vyvěsit na Úřední desce – 16.12.2016.
Usnes.259
Vzít na vědomí.
Usnes.260
Vzít na vědomí.
Usnes.261
Vzít na vědomí.
Usnes.262
Zúčastnit se valné hromady dne 16.12.2016.
Usnes.263
Podepsat smlouvu - do 31.01.2017.
Usnes.264
Podepsat dodatek - do 31.12.2016.
Usnes.265
Odeslat sdělení na SMOK – do 31.12.2016
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Usnes.266
Odeslat sdělení na SMOK – do 31.12.2016
Usnes.267
Podepsat smlouvu - do 31.12.2016.
Usnes.268
Podepsat smlouvu - do 31.01.2017.

Usnesení bylo vyhotoveno dne 15.12.2016.
……………………………
Martina Majdáková, v.r.
starostka

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

Ověřovatelé zápisu:
Olga Wneková, v.r.

……………………………

Bc. Jan Lavrenčík, v.r.

……………………………
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