Zápis
z 19. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 20.07.2017 v budově základní
školy v Jindřichovicích v 17,00 hodin.
Přítomni:
Martina Majdáková, Ing. Jiří Németh, Bc. Jan Sebján, Mgr. Ulrika Lillová, Olga Wneková,
Jan Šťastný
Omluveni:
Bc. Jan Lavrenčík
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 12.07.2017 do 20.07.2017 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 – Bc. Jan Lavrenčík a Bc. Jan Sebján z 18. zasedání ZO ze
dne 29.06.2017 k ověření správnosti zápisu, ověřovatelé prohlásili, že zápis z 18. zasedání
zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je paní Mgr. Ulrika Lillová, ověřovatelé zápisu jsou paní
Olga Wneková a pan Bc. Jan Sebján.
Program jednání:
1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje –
odboru životního prostředí a zemědělství – na likvidaci invazních druhů rostlin
usnes. 330
2. Smlouva o právu provést stavbu „Jindřichovice, SO, p.č. 1290, kNN“ se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
usnes. 331
3. Výběr zhotovitele na stavební práce „Stavební úprava chodníků podél bývalého
průtahu, Jindřichovice – II. etapa“
usnes. 332
4. Různé
usnes. 333-337
5. Diskuse
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje program 19. jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva obce
č.:
• 302, 310, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
• 235 úkol trvá - zadat zaměření pozemku – do 31.12.2017
• 304 úkol trvá - sepsat kupní smlouvu – do 31.8.2017
• 309 úkol trvá - zadat zaměření pozemku – do 31.12.2017
• 322 úkol trvá - sepsat kupní smlouvu – do 31.8.2017

Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:
Usnesení č. 330 (Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje – odboru životního prostředí a zemědělství – na likvidaci invazních druhů rostlin)
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství – na likvidaci invazních
druhů rostlin. Karlovarský kraj – odbor životního prostředí a zemědělství poskytne obci
Jindřichovice účelovou dotaci ve výši 15.713,-- Kč. Předmětem dotace je likvidace dle
Metodiky:
a/ bolševníku velkolepého
b) křídlatky sachalinské, japonské a české
c) netýkavky žláznaté
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 331 (Smlouva o právu provést stavbu „Jindřichovice, SO, p.č. 1290, kNN“ se
společností ČEZ Distribuce, a.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Jindřichovice, SO, p.č. 1290,
kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
Předmětem smlouvy je realizace stavby na pozemcích p.p.č. 1163/1, 1214, 31/3 v k.ú.
Mezihorská.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 332 (Výběr zhotovitele na stavební práce „Stavební úprava chodníků podél
bývalého průtahu, Jindřichovice – II. etapa“)
ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele na stavební práce „Stavební úprava chodníků
podél bývalého průtahu, Jindřichovice – II. etapa“
Dne 30.06.2017 byla na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/obec-jindrichovice_4650/stavebni-uprava-chodniku-podel-byvaleho-prutahujindrichovice-ii-etapa_18973/ zveřejněna výzva k podání nabídky na připravovanou stavbu
„Stavební úprava chodníků podél bývalého průtahu, Jindřichovice - II. etapa“, kde je
k dispozici kompletní zadávací dokumentace.
Dne 30.06.2017 byla na webu obce Jindřichovice zveřejněna výzva k podání nabídky na
připravovanou stavbu „Stavební úprava chodníků podél bývalého průtahu, Jindřichovice - II.
etapa“, vč. kompletní zadávací dokumentace.
Obesláni byli 4 uchazeči:
• SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice
• ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, o.z. Cheb, Joštova 1, 350 02 Cheb
• STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
• EUROVIA CS a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Předána byla 1 nabídka:
• ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, o.z. Cheb, Joštova 1, 350 02 Cheb
Nabídnutá cena:
1/ ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, o.z. Cheb, Joštova 1, 350 02 Cheb
3.322.887,69 Kč včetně DPH
Vybrán byl uchazeč a ZO projednalo a schvaluje zhotovitele:
ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, o.z. Cheb, Joštova 1, 350 02 Cheb
3.322.887,69 Kč včetně DPH
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Různé:
Usnesení č. 333 (Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje - na realizaci projektu „Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého –
restaurování sochy I. etapa)
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 51.000,-- Kč na realizaci projektu: Jindřichovice,
socha sv. Jana Nepomuckého – restaurování sochy I. etapa.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 334 (Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby –
zařízení č. US/3306/KL/2017 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov.
Předmětem smlouvy je vyjádření souhlasu povinného s umístěním stavby – zařízení a
stanovení podmínek jejího umístění a užívání dotčeného pozemku – silničního úseku obcí
Jindřichovice v rámci stavby „Stavební úprava chodníků podél bývalého průtahu,
Jindřichovice, II. etapa – SO 431 Veřejné osvětlení“. Za omezení vlastnického práva stavbou
obec uhradí částku ve výši 1.300,-- Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 335 (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věčného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011785/VB/001 Jindřichovice, SO,
p.č. 1290, kNN se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a
vymezení věcného břemene – osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy. Výše jednorázové náhrady bude činit 11.725,-- Kč, včetně DPH a
k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 336 (Nabídka na technický dozor stavebníka na akci „Stavební úprava
chodníků podél bývalého průtahu, Jindřichovice – II. etapa“
ZO projednalo a schvaluje nabídku na výkon technického dozoru stavebníka stavby:
„Stavební úprava chodníků podél bývalého průtahu, Jindřichovice - II. etapa“ se společností
STAVING-INVEST, s.r.o. se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
Nabídka na veškeré požadované činnosti je ve výši 59.895,- Kč, vč. DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 337 (Žádost manželů Fujanových)
ZO projednalo a schvaluje žádost manželů Fujanových o zanesení na části pozemku p.č.
2285/6 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (po ukončení mapování p.č. 2285/36 ostatní
plocha/jiná plocha v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách) využití pozemku - ostatní
komunikace pro nemovitosti č.p. 413, č.ev. 97 a č.ev. 98 nebo zřízení věcného břemene jízdy
a chůze.
Výsledek hlasování: Pro 0

proti 6

zdržel se 0

Diskuse:
-

p. Korel – prostranství před školou je v mizerném stavu a je potřeba ho opravit.
zastupitelé p. Korelovi vysvětlili, že obec není vlastníkem tohoto pozemku.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17.15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 20.07.2017.

……………………………
Martina Majdáková, v.r.
starostka

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

Ověřovatelé zápisu:
Olga Wneková, v.r.

……………………………

Bc. Jan Sebján, v.r.

……………………………

