Usnesení
ze 13. jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 02.07.2020
v budově základní školy v Jindřichovicích od 17,00 hodin.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva obce
č.:
• 251, 254, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
301
• 166 - úkol trvá – sepsat kupní smlouvu - do 31.12.2020
• 190 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvu – do 31.12.2020
• 256 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvu - do 31.12.2020
• 257 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvu - do 30.09.2020
• 280 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvy - do 30.09.2020
Zastupitelstvo obce:
I. projednalo a schvaluje:
Usnes. 302
Rozpočtové opatření č. 3/2020 úprava ve výši:
- rozpočet upravený - příjmy
385.337,-- Kč
- 131.000,-- Kč
- rozpočet upravený - výdaje
RO2020-2
Příjmy
Výdaje

Rozpočtová změna
RO2020-3
č.3
13.111.176,-385.337,-13.496.513,-13.908.422,--131.000,-13.777.422,--

Schodek rozpočtu činí 280.909,-- Kč.
Zůstatek na účtech:
19.552.647,66 Kč ke dni 19.06.2020
Splátky úvěru pro rok 2020:
ČSOB, a.s. 932.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 19.06.2020 je uhrazeno 387.925,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 3/2020 a doporučuje ke schválení.
Usnes. 303
Dodatečně smlouvu o reklamě se společností Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., se
sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov. Předmětem smlouvy je propagace činnosti
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., na akci „Dětský den v obci Jindřichovice
2020“. Za reklamu obec obdrží částku ve výši 5.000,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 304
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2020 ve výši 10.000,-Kč pro Živé Sokolovsko, z.s., se sídlem Švabinského 1711, 356 05 Sokolov, na pořádání
sportovní akce s názvem „Jindřichovická tour“ dne 2.8.2020.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 305
Prodej majetku obce;
• osobní automobil ŠKODA FELICIA KOMBI
• IČ 28-022
• technický stav vozu: nepojízdné – na náhradní díly
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• bez STK
• prodejní cena 1.000,-- Kč
• ekologická daň není zaplacena
(záměr vyvěšen od 04.06.2020 do 26.06.2020)
- panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prodej částí pozemku;
v k.ú. Hradecká, Obec Jindřichovice, zapsáno na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov:
dle GP č. 164-2227/2020
p.č. 34/19, díl a+b – 634 m2; druh pozemku: trvalý travní porost; 100,-- Kč/m2
(záměr vyvěšen od 04.06.2020 do 30.06.2020)
- manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Usnes. 307
Prodej pozemků;
v k.ú. Mezihorská, Obec Jindřichovice, zapsány na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov:
p.č. 510/1 – 4337 m2; druh pozemku: ostatní plocha; 100,-- Kč/m2
p.č. 1293 – 476 m2; druh pozemku: ostatní plocha; 100,-- Kč/m2
(záměr vyvěšen od 04.06.2020 do 30.06.2020)
- manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Usnes. 308
Pronájem pozemku;
v k.ú. Háj u Jindřichovic, zapsaný na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov;
část pozemku p.č. 3/3 - 370 m2,
druh pozemku: zahrada
(záměr vyvěšen od 05.06.2020 do 30.06.2020)
- panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Usnes. 309
Žádost o zaměření pozemku:
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
p.č. 209/1 – pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Usnes. 310
Záměr pronájmu části pozemku;
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, zapsaný na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov;
část pozemku p.č. 209/1 - 1975 m2,
druh pozemku: trvalý travní porost
Usnes. 311
Záměr prodeje pozemku;
v k.ú. Mezihorská, Obec Jindřichovice, zapsaný na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov:
p.č. 57/12 – 795 m2; druh pozemku: ostatní plocha
Usnes. 314
Smlouvu o činnosti, se společností Pohřební ústav EXCELENT, s.r.o., se sídlem
K.H.Borovského 1020, 356 01 Sokolov.
Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro provádění prací na veřejném pohřebišti obce
Jindřichovice, na pozemcích p.č. 958/1 a p.č. 964, v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
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Usnes. 315
Příkazní smlouvu na realizaci výběrového řízení v rámci projektu „Parkové úpravy v centru
obce Jindřichovice“ se společností Tradiční řemesla Bernard, z.s., se sídlem Šachetní 135, 357
41 Královské Poříčí.
Cena za požadované činnosti je ve výši 40.656,-- Kč, vč. DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 316
Smlouvu o uměleckém vystoupení s Komorním orchestrem MLP, se sídlem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které proběhne dne 31.7.2020 v kostele sv.
Martina V Jindřichovicích.
Obec Jindřichovice, jako pořadatel, uhradí honorář ve výši 35.000,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 317
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu
obnovy venkova. Účelová dotace na akci „Oprava hasičské zbrojnice v Jindřichovicích“ bude
poskytnuta ve výši 277.337,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnes. 318
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu
obnovy venkova. Účelová dotace na „Zachování prodejny v obci Jindřichovice“ bude
poskytnuta ve výši 92.000,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
II. projednalo a neschvaluje:
Usnes. 313
Záměr prodeje pozemku;
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, zapsaný na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov:
p.č. 2291/13 – 327 m2; druh pozemku: trvalý travní porost
III. bere na vědomí:
Usnes. 312
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 24/2019, o nájmu pozemku ze dne 31.12.2018,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Předmětem dodatku je úprava smluvních stran z důvodu úmrtí jednoho z nájemců.
IV. ukládá starostce obce:
Usnes. 302
Zapracovat rozpočtové opatření č. 3/2020 do rozpočtu obce – do 15.07.2020.
Usnes. 303
Podepsat smlouvu.
Usnes. 304
Podepsat smlouvu – do 17.07.2020.
Usnes. 305
Sepsat kupní smlouvu – do 31.08.2020.
Usnes. 306
Sepsat kupní smlouvu – do 30.09.2020.
Usnes. 307
Sepsat kupní smlouvu – do 30.09.2020.
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s paní

Usnes. 308
Sepsat nájemní smlouvu – do 10.07.2020.
Usnes. 309
Zadat zaměření – do 30.09.2020.
Usnes. 310
Vyvěsit záměr pronájmu pozemku – do 10.07.2020.
Usnes. 311
Vyvěsit záměr prodeje pozemku – do 10.07.2020.
Usnes. 312
Vzít na vědomí.
Usnes. 313
Odepsat sdělení – do 15.07.2020.
Usnes. 314
Podepsat smlouvu – do 17.07.2020.
Usnes. 315
Podepsat smlouvu – do 17.07.2020.
Usnes. 316
Podepsat smlouvu – do 17.07.2020.
Usnes. 317
Podepsat smlouvu – do 17.07.2020.
Usnes. 318
Podepsat smlouvu – do 17.07.2020.
Usnesení bylo vyhotoveno dne 02.07.2020.

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

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

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

……………………………

Olga Wneková, v.r.

……………………………
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