Zápis
z 10. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 12.12. 2019 v budově základní
školy v Jindřichovicích od 17,00 hodin.
Přítomni:
Martina Majdáková, Ing. Jiří Németh, Bc. Jan Sebján, Bc. Jan Lavrenčík, Mgr. Ulrika Lillová,
Jan Šťastný
Omluveni:
Olga Wneková
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 4.12.2019 do 12.12.2019 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 – pan Bc. Jan Lavrenčík a paní Olga Wneková z 9. zasedání
ZO ze dne 07.11.2019 k ověření správnosti zápisu, ověřovatelé prohlásili, že zápis
z 9. zasedání zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je paní Mgr. Ulrika Lillová, ověřovatelé zápisu jsou pan
Bc. Jan Sebján a pan Jan Šťastný.
Program jednání:
Rozpočtové opatření č. 7/2019 obce Jindřichovice
usnes. 201
usnes. 202
Střednědobý výhled rozpočtu obce Jindřichovice pro rok 2021-2022
Rozpočet obce Jindřichovice pro rok 2020
usnes. 203
Smlouvy o dílo na práce v obecním lese
usnes. 204-206
Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2020
usnes. 207-212
6. Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 17 o odvozu odpadu se společností Chodovské technickoekologické služby s.r.o., se sídlem U Porcelánky 212, 357 35 Chodov
usnes. 213
7. Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 17 o odvozu odpadu se společností Chodovské technickoekologické služby s.r.o., se sídlem U Porcelánky 212, 357 35 Chodov
usnes. 214
8. Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním
veřejné zakázky s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary
usnes. 215
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013151/1 se společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
usnes. 216
10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku
usnes. 217
11. Výběr zhotovitele na těžební práce včetně prodeje dřevní hmoty v obecním lese na rok
2020
usnes. 218
12. Majetkové záležitosti
usnes. 219
usnes. 220-231
13. Různé

1.
2.
3.
4.
5.
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14. Diskuse
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje program 10. jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva obce
č.:
• 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199
• 79 – úkol trvá - podepsat dodatek ke smlouvě – do 11.12.2019
• 166 - úkol trvá – sepsat kupní smlouvu do 31.03.2020
• 189 – úkol trvá - zadat zaměření – do 31.03.2020
• 190 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvu – do 30.06.2020
• 200 – úkol trvá - postoupit stížnosti – do 31.12.2019
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:
Usnesení č. 201 (Rozpočtové opatření č. 7/2019 Obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 úprava ve výši:
- příjmy navýšeny o
1.184.000,-- Kč
- výdaje sníženy o
- 2.218.000,-- Kč
Rozpočet obce
Rozpočtová změna
RO2019-6
č.7
Příjmy
14.422.700,-1.184.000,-Výdaje
15.205.500,--2.218.000,--

Rozpočet obce
RO2019-7
15.606.700,-12.987.500,--

Přebytek rozpočtu činí 2.619.200,-- Kč.
Zůstatek na účtech:
17.463.382,23 Kč k 30.11.2019
Splátky úvěru pro rok 2019:
ČSOB, a.s. 932.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 30.11.2019 je uhrazeno 853.435,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 7/2019 a doporučuje ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 202 (Střednědobý výhled obce Jindřichovice pro rok 2021 – 2022)
ZO projednalo a schvaluje střednědobý výhled obce Jindřichovice pro rok 2021 – 2022.
Návrh vyvěšen od 25.11.2019 do 12.12.2019 včetně.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 203 (Rozpočet obce Jindřichovice pro rok 2020)
ZO projednalo a schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 podle závazných ukazatelů
stanovených do paragrafů – vyvěšen od 25.11.2019 do 12.12.2019 včetně.
- celkové příjmy
11.452.400,-- Kč
- celkové výdaje
11.379.200,-- Kč
- dlouhodobý úvěr
932.000,-- Kč
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Přebytek rozpočtu činí 73.200,-- Kč.
Stav finančních prostředků na BÚ ke dni 8.11.2019 činil 17.673.195,14 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 204 (Smlouva o dílo na práce v obecním lese)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o dílo včetně přílohy č. 1 s paní Štěpánkou Častovou,
Bublava 231, 358 01 Kraslice.
Specifikace díla:
Zales. jamky 35x35
5000 Kč/1000 ks
Zales. obalované 35x35
5500 Kč/1000 ks
Zales. kout, sazeč
1300 Kč/1000 ks
Ožínání plošky
1300 Kč/1000 ks
Ožínání celoplošně
7000 Kč/ha
Nátěry proti okusu
400 Kč/1000 ks
Postřik klikoroha
450 Kč/1000 ks
Klest shazování
60 Kč/m3
Klest pálení
20 Kč/m3
Klest shazování + pálení
75 Kč/m3
Ruční práce
90 Kč/hod.
Práce s křovinořezem
125 Kč/hod
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2020.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 205 (Smlouva o dílo na práce v obecním lese)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o dílo včetně přílohy č. 1 s panem Karlem Matějkou,
Jindřichovice 62, 358 01 Kraslice.
Specifikace díla:
Klest shazování
60 Kč/m3
Klest pálení
20 Kč/m3
Klest shazování + pálení
75 Kč/m3
Stavba oploc. + materiál
60 Kč/bm
Stavba oploc. bez materiálu
35 Kč/bm
Oprava oploc.
120 Kč/hod
Kotvení oploc. a system s mat.
36 Kč/bm
Bourání oploc. + úklid
16 Kč/bm
Ruční práce
90 Kč/hod
Práce s motorovou pilou
150 Kč/hod
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2020.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 206 (Smlouva o dílo na práce v obecním lese)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o dílo včetně přílohy č. 1 s panem Ing. Pavlem
Melicharem, Hory 9, 357 07 Oloví.
Specifikace díla:
Zales. jamky 35x35
5000 Kč/1000 ks
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Zales. obalované 35x35
Zales. kout, sazeč
Prořezávky
Prostřihávky
Výsek plevel. dřevin
Ožínání plošky
Ožínání celoplošně
Nátěry proti okusu
Postřik klikoroha
Klest shazování
Klest pálení
Klest shazování + pálení
Kácení lapáků
Asanace lapáků
Ruční práce
Práce s křovinořezem
Práce s motorovou pilou
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2020.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

5500 Kč/1000 ks
1300 Kč/1000 ks
8000 Kč/ha
10000 Kč/ha
4500 Kč/ha
1300 Kč/1000 ks
7000 Kč/ha
400 Kč/1000 ks
450 Kč/1000 ks
60 Kč/m3
20 Kč/m3
75 Kč/m3
55 Kč/m3
100 Kč/m3
90 Kč/hod
125 Kč/hod
150 Kč/hod

zdržel se 0

Usnesení č. 207 (Finanční příspěvek pro FK Jindřichovice, z.s.)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Jindřichovice na rok 2020 ve výši 20.000,-- Kč pro Fotbalový klub Jindřichovice, z.s, se
sídlem Jindřichovice 63, 358 01 Kraslice, na činnost klubu v roce 2020.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 208 (Finanční příspěvek pro FK Jindřichovice, z.s.)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Jindřichovice na rok 2020 ve výši 10.000,-- Kč pro Fotbalový klub Jindřichovice, z.s, se
sídlem Jindřichovice 63, 358 01 Kraslice, na pořízení traktůrku na sekání hřiště pro FK
Jindřichovice.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 209 (Finanční příspěvek pro 22. Přední hlídku Royal Rangers v ČR, z.s.)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Jindřichovice na rok 2020 ve výši 15.000,-- Kč pro 22. Přední hlídku Royal Rangers v ČR,
z.s., se sídlem Fučíkova 1639, 358 01 Kraslice, na celoroční činnost klubu v roce 2020.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0
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zdržel se 1 – Bc. Jan Sebján

Usnesení č. 210 (Finanční příspěvek pro Spolek za zachování hutě v Šindelové)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Jindřichovice na rok 2020 ve výši 3.000,-- Kč pro Spolek za zachování hutě v Šindelové, se
sídlem Nejdecká 183, 358 01 Rotava, na pokračování prací dle projektové dokumentace.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 211 (Finanční příspěvek pro DROSERU, z.s.)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Jindřichovice na rok 2020 ve výši 3.000,-- Kč pro DROSERU, z.s., se sídlem Bublava 791,
PSČ 358 01, na zajištění provozu Záchranné stanice pro handicapované živočichy Bublava.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 212 (Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Kraslice)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Jindřichovice na rok 2020 ve výši 25.000,-- Kč pro Římskokatolickou farnost Kraslice, se
sídlem Kpt. Jaroše 321/2, 358 01 Kraslice, na ozvučení kostela sv. Martina v Jindřichovicích.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 213 (Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 17 o odvozu odpadu se společností
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., se sídlem U Porcelánky 212, 357 35
Chodov)
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 17 ze dne 25.11.2013 o odvozu
odpadu se společností Chodovské technicko-ekologické služby, s.r.o., se sídlem U Porcelánky
212, 357 35 Chodov.
Předmětem dodatku je počet nádob a cena plnění pro komunální odpad.
ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 214 (Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 17 o odvozu odpadu se společností
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., se sídlem U Porcelánky 212, 357 35
Chodov)
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 17 ze dne 25.11.2013 o odvozu
odpadu se společností Chodovské technicko-ekologické služby, s.r.o., se sídlem U Porcelánky
212, 357 35 Chodov.
Předmětem dodatku je počet nádob a cena plnění - změna vývozu, doplnění stanovišť a nový
vývoz.
ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0
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zdržel se 0

Usnesení č. 215 (Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným
zadáváním veřejné zakázky s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary)
ZO dodatečně projednalo a schvaluje smlouvu o úpravě práv a povinností v souvislosti
s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary.
Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Karlovarského kraje a Obce
Jindřichovice k třetím osobám a sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáváním
veřejné zakázky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Náklady ponesou smluvní strany
rovným dílem a dle uvedeného vzorce ve smlouvě.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 216 (Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013151/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120013151/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti – zřízení umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 35/1, 3280 a 3285/2 v k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Jednorázová náhrada je
stanovena ve výši 3.100,-- Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 217 (Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů do 40 let věku)
ZO dodatečně projednalo a schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
Poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.
Požadovaná dotace je ve výši 156.000,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 218 (Výběr zhotovitele na těžební práce včetně prodeje dřevní hmoty
v obecním lese na rok 2020)
ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele na těžební práce včetně prodeje dřevní hmoty
v obecním lese na rok 2020.
Obesláno bylo 5 uchazečů:
• ACLESIA, spol. s r.o., Hovězí 293, 756 01 Hovězí
• 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
• MGA FOREST, s.r.o., Lacinova 2290, 272 01 Kladno
Předány byly 2 nabídky:
1. 03.12.2019 Solitera spol. s r.o., Palackého náměstí 77, 268 01 Hořovice
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2. 06.12.2019 MGA FOREST, s.r.o., Lacinova 2290, 272 01 Kladno
Nabídnuté ceny:
1. Solitera spol. s r.o., Palackého náměstí 77, 268 01 Hořovice
150.000,-- Kč bez DPH
2. MGA FOREST, s.r.o., Lacinova 2290, 272 01 Kladno
175.000,-- Kč bez DPH
Vybrán byl uchazeč a ZO schvaluje zhotovitele:
MGA FOREST, s.r.o., Lacinova 2290, 272 01 Kladno
ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Majetkové záležitosti:
Usnesení č. 219 (Revokace části usnesení)
ZO projednalo a revokuje část usnesení č. 71 ze dne 14.02.2019 – na pronájem pozemku
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, p.č. 38/13 – 25 m2 (část). Důvodem revokace je
nepodepsání nájemní smlouvy ze strany nájemce, pana Zdeňka Plechatého, bytem
Mazancova 3055/5, 143 00 Praha 12.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Různé:
Usnesení č. 220 (Darovací smlouvy)
ZO bere na vědomí poskytnuté finanční dary:
Dětský den:
• VTE Stará s.r.o.
• CHOTES s.r.o.
• ROTAS STROJÍRNY s.r.o.
• SYNERGION ALFA CZ, s.r.o.
Vánoční program pro děti:
• VTE Stará s.r.o.
FK Jindřichovice:
• Eduard Fojtík
• Kateřina Dojčarová
• Karel Zicha
• Lucie Beranová
• Lucie Hlavatá
• Stanislava Fojtíková
SDH Jindřichovice:
• STAZEMA s.r.o.
• Jan Majdák – TESAŘSTVÍ
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s darovacími smlouvami.
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Usnesení č. 221 (Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů
pořízených z prostředků provozovatele knihovny a jejich distribuce v roce 2020
s Městskou knihovnou Sokolov)
ZO projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o nákupu a zpracování knihovních fondů
pořízených z prostředků provozovatele knihovny (Obec Jindřichovice) a jejich distribuce
v roce 2020 s Městskou knihovnou Sokolov, se sídlem Zámecká 2, 356 01 Sokolov.
Předmětem smlouvy jsou závazky obce Jindřichovice poskytnout finanční prostředky Městské
knihovně Sokolov ve výši 10.000,-- Kč na nákup knih, na náklady za odborné zpracování
knih a na provoz automatizovaného knihovního systému. Smlouva se uzavírá na dobu určitou,
a to do 31.12.2020.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 222 (Žádost o převzetí kanalizačního a vodovodního řadu do majetku Obce
Jindřichovice)
ZO projednalo žádost a schvaluje bezúplatné převzetí kanalizačního a vodovodního řadu do
majetku Obce Jindřichovice v hodnotě 280.000,-- Kč na obecním pozemku p.č. 3306/2 v k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách. Kanalizační a vodovodní řad předává paní Jana Zichová.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 223 (Žádost o převzetí vodovodního řadu do majetku Obce Jindřichovice)
ZO projednalo žádost a schvaluje bezúplatné převzetí vodovodního řadu do majetku Obce
Jindřichovice v hodnotě 327.725,-- Kč na obecním pozemku p.č. 35/1 a p.č. 3285/2 v k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách. Vodovodní řad předává pan Michal Kubelka.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 224 (Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka na rok
2020)
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2020
- vyvěšeno na úřední desce od 11.11.2019 do 09.12.2019 včetně.
- příjmy celkem
1.127.700,-- Kč
- výdaje celkem
1.249.300,-- Kč
- rozdíl – schodek
- 121.600,-- Kč
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s návrhem rozpočtu DSMOK na rok
2020.
Usnesení č. 225 (Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0
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zdržel se 0

Usnesení č. 226 (Schválení upravené Zprávy o uplatňování Územního plánu
Jindřichovice)
Zastupitelstvo obce Jindřichovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších
předpisů
a) projednalo
upravený a projednaný Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichovice
zpracovaný pořizovatelem - úřadem územního plánování, Odborem územního plánování,
stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu v Kraslicích ve spolupráci se
zastupitelem určeným pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu Jindřichovice Martinou
Majdákovou,
b) schvaluje
v souladu s ustanovením § 55 odstavce 1 stavebního zákona ve spojení s § 47 odstavce 4
stavebního zákona předložený upravený návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu
Jindřichovice s doplněními dle požadavků a připomínek dotčených orgánů, jako Zprávu o
uplatňování Územního plánu Jindřichovice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a
zápisu ze zasedání zastupitelstva (příloha č. 1),
c) ukládá
Martině Majdákové, starostce obce,
1. Informovat pořizovatele o výsledku projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu
Jindřichovice.
2. Předat výpis usnesení a schválenou Zprávu o uplatňování ÚP Jindřichovice pořizovateli.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 227 (Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce)
ZO projednalo novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 9.12.2019, o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků.
ZO schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v těchto
částkách :
místostarosta
10.000,-- Kč
2.000,-- Kč
předseda výboru
člen zastupitelstva
1.200,-- Kč
Odměna v této výši bude poskytována od 1.1.2020. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 1 – Bc. Jan Sebján

zdržel se 0

Usnesení č. 228 (Revokace usnesení)
ZO projednalo a revokuje usnesení č. 79 ze dne 14.02.2019 - žádost Střední školy, základní
školy a mateřské školy Kraslice, se sídlem Havlíčkova 1717, 358 01 Kraslice, o navýšení
příspěvku ve výši 90.000,-- Kč pro rok 2019, na období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Důvodem revokace je nepředložení dodatku ke smlouvě o spolupráci ze dne 29.6.2004 ze
strany Střední školy, základní školy a mateřské školy Kraslice a Města Kraslice.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0
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zdržel se 0

Usnesení č. 229 (Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů)
ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 230 (Výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci stavebních úprav 1. NP
a schodišťového prostoru v objektu obecního úřadu, MŠ a ZŠ)
ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci stavebních úprav
1. NP a schodišťového prostoru v objektu obecního úřadu, MŠ a ZŠ.
Předány byly 3 cenové nabídky:
1. Ing. Martin Dědič, Učitelská 2225, 356 01 Sokolov
90.000,-- Kč (není plátce DPH)
2. Ing. Aleš Kaňkovský, Obětí nacismu 2103/88, 350 02 Cheb
116.500,-- Kč (není plátce DPH)
3. Ing. Pavla Náhlíková, Čkyně 295, PSČ 384 81
102.000,-- Kč (není plátce DPH)
Vybrán byl uchazeč a ZO schvaluje zhotovitele:
Ing. Martin Dědič, Učitelská 2225, 356 01 Sokolov
ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 231 (Návrh na vyplacení mimořádné odměny pro starostku obce)
Místostarosta obce Jindřichovice, pan Ing. Jiří Németh, předložil návrh na vyplacení
mimořádné odměny starostce obce, paní Martině Majdákové, ve výši jednonásobku její
měsíční odměny za dosavadní výsledky při výkonu její funkce.
ZO projednalo a schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce, paní Martině Majdákové, za
rok 2019, ve výši jednonásobku její měsíční odměny.
Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí a úspěšné
získávání dotací.
Mimořádná odměna bude vyplacena v rámci výplat za měsíc prosinec 2019, tj. v lednu 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 1 – Martina Majdáková

Diskuse:
p. Benedikt – poděkoval za částečnou opravu vodárny v Loučné.
p. Sebján – informoval, že Betlémské světlo se bude rozdávat v kostele sv. Martina v
Jindřichovicích v pondělí 23.12.2019 od 17.00 do 19.00 hod.
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Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17.20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 12.12. 2019.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Jan Sebján, v.r.

……………………………

Jan Šťastný, v.r.

……………………………
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