Zápis
z 12. jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 28.05.2020
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 20.05.2020 do 28.05.2020 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 11. zasedání
ZO ze dne 05.03.2020 k ověření správnosti zápisu, ověřovatelé prohlásili, že zápis
z 11. zasedání zastupitelstva je bez závad.
Zapisovatelem dnešního jednání je paní Mgr. Ulrika Lillová, ověřovatelé zápisu jsou pan
Bc. Jan Lavrenčík a pan Bc. Jan Sebján.
Program jednání:
1. Inventarizace majetku obce Jindřichovice za rok 2019
Usnes.268
2. Rozpočtové opatření č. 2/2020 obce Jindřichovice
Usnes.269
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice za rok 2019 a
závěrečný účet obce Jindřichovice za rok 2019
Usnes.270
4. Účetní závěrka obce Jindřichovice za rok 2019
Usnes.271
5. Výběr zhotovitele na akci „Oplocení části hřbitova v Jindřichovicích“
Usnes.272
6. Výběr zhotovitele na akci „Oprava hasičské zbrojnice v Jindřichovicích“ Usnes.273
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: IV-12-0012484, Jindřichovice,
SO, p.č. 512/1, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnes.274
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-0016230/SOBS VB/03 Jindřichovice (SO), P.Č. 3222/4, KNN, se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
Usnes.275
9. Dodatek smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby a obstarání souvisejících
výkonů č. 2020/03a s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Usnes.276
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice na rok 2020
Usnes.277
11. Majetkové záležitosti
Usnes.278-287
12. Různé
Usnes.288-301
13. Diskuse
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Zastupitelstvo projednalo a schvaluje program 12. jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyřadit ze sledování usnesení zastupitelstva obce
č.:
• 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 252, 253, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
• 166 - úkol trvá – sepsat kupní smlouvu - do 31.12.2020
• 190 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvu – do 31.12.2020
• 251 - úkol trvá – podepsat smlouvu - do 31.08.2020
• 254 – úkol trvá – zadat zaměření - do 31.08.2020
• 256 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvu - do 31.12.2020
• 257 – úkol trvá - sepsat kupní smlouvu - do 31.08.2020
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvu obce se předkládá:
Usnesení č. 268 (Inventarizace majetku obce Jindřichovice za rok 2019)
ZO projednalo a schvaluje inventarizaci majetku obce k 31.12.2019. Hlavní inventarizační
komise neshledala žádné rozdíly v majetku a účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 269 (Rozpočtové opatření č. 2/2020 obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 úprava ve výši:
- rozpočet upravený - příjmy
510.476,-- Kč
- rozpočet upravený - výdaje
1.209.105,-- Kč
RO2020-1
Příjmy
Výdaje

Rozpočtová změna
č.2
12.600.700,-510.476,-12.699.317,-1.209.105,--

RO2020-2
13.111.176,-13.908.422,--

Schodek rozpočtu činí 797.246,-- Kč.
Zůstatek na účtech:
19.274.799,87 Kč ke dni 18.05.2020
Splátky úvěru pro rok 2020:
ČSOB, a.s. 932.000,-- Kč dle výkazu č. 40 ke dni 18.05.2020 je uhrazeno 310.340,-- Kč.
Finanční výbor zkontroloval rozpočtové opatření č. 2/2020 a doporučuje ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 270 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice za rok
2019 a závěrečný účet obce Jindřichovice za rok 2019)
Zastupitelstvo obce
projednalo
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice za rok 2019 a závěrečný účet
obce Jindřichovice za rok 2019 - vše bylo vyvěšeno na úřední desce obce od 11.03.2020 do
28.05.2020 včetně;
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- celkové příjmy za rok 2019
16.346.187,50 Kč
- celkové výdaje za rok 2019
11.518.993,97 Kč
- rozdíl - přebytek
4.827.193,53 Kč
Při přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Při přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice za rok 2019 se neuvádí žádná rizika (§ 10
odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Při přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice za rok 2019 byly zjištěny dle § 10 odst. 4
písm. b) následující ukazatele:
a)
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
3,36 %
b)
podíl závazků na rozpočtu územního celku
8,04 %
c)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,64 %
a schvaluje
závěrečný účet obce Jindřichovice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jindřichovice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 271 (Účetní závěrka obce Jindřichovice za rok 2019)
ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Jindřichovice za rok 2019 sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2019. Účetní závěrku tvoří předložená rozvaha, výkaz zisku a ztráty a
příloha účetní závěrky. Účetní závěrka je přístupná na webových stránkách Ministerstva
financí ČR.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 272 (Výběr zhotovitele na akci „Oplocení části hřbitova v Jindřichovicích“)
ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele na akci „Oplocení části hřbitova v
Jindřichovicích“.
Poptány byly firmy:
• JML stavební, s.r.o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov
• SOKOSTAV HT, s.r.o., Kraslická 574, 356 01 Sokolov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předány byly 2 nabídky:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. JML stavební, s.r.o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Nabídnuté ceny:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
245.706,41 Kč bez DPH
není plátce DPH
2. JML stavební, s.r.o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov
324.237,02 Kč bez DPH
392.326,79 Kč s DPH
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Vybrán byl uchazeč a ZO schvaluje zhotovitele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
245.706,41 Kč bez DPH
není plátce DPH
ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 273 (Výběr zhotovitele na akci „Oprava hasičské zbrojnice
v Jindřichovicích“)
ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele na akci „Oprava hasičské zbrojnice
v Jindřichovicích“.
Poptány byly firmy:
• JML stavební, s.r.o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov
• SOKOSTAV HT, s.r.o., Kraslická 574, 356 01 Sokolov
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předány byly 2 nabídky:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. JML stavební, s.r.o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Nabídnuté ceny:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
473.113,99 Kč bez DPH
572.467,93 Kč s DPH
2. JML stavební, s.r.o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov
497.872,59 Kč bez DPH
602.425,83 Kč s DPH
Vybrán byl uchazeč a ZO schvaluje zhotovitele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
473.113,99 Kč bez DPH
572.467,93 Kč s DPH
ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5

proti 0

zdržel se 1 – Jan Šťastný

Usnesení č. 274 (Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: IV-12-0012484,
Jindřichovice, SO, p.č. 512/1, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: IV-120012484, Jindřichovice, SO, p.č. 512/1, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 1214 v k.ú. Mezihorská, obce Jindřichovice.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 2.000,-- Kč bez
DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 275 (Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-0016230/SOBS VB/03 Jindřichovice (SO), P.Č. 3222/4, KNN, se
společností ČEZ Distribuce, a.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0016230/SOBS VB/03 Jindřichovice (SO), P.Č. 3222/4, KNN, se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene –služebnosti – umístění, provozování, opravy, udržování, obnova, výměna a
modernizace zařízení distribuční soustavy na dotčených pozemcích p.č. 3288/1 a p.č. 3288/2,
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách. Za omezení vlastnického práva bude obci
Jindřichovice vyplacena jednorázová náhrada 1.000,-- Kč, bez DPH, k této částce bude
připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby ke dni uskutečnění platby.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 276 (Dodatek smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby a obstarání
souvisejících výkonů č. 2020/03a s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
ZO projednalo a schvaluje dodatek smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby a
obstarání souvisejících výkonů č. 2020/03a, na akci „Stavební úpravy v objektu obecního
úřadu MŠ a ZŠ“, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem dodatku je
změna doby zhotovení díla z důvodu vyšší moci – vyhlášení nouzového stavu v ČR a změna
ceny díla - z důvodu požadavku na vícepráce - aktualizace projektové dokumentace celého
objektu. Cena díla nově činí 120.000,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 277 (Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Jindřichovice
na rok 2020)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce
Jindřichovice na rok 2020 ve výši 10.000,-- Kč pro „Láskou ke kočkám, z.s.“, se sídlem
Heyrovského 1469, 356 01 Sokolov, na celkový provoz kočičího útulku a péči o kočky.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Majetkové záležitosti:
Usnesení č. 278 (Smlouva o zřízení věcného břemene)
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti uložení
a vedení vodovodní přípojky na vyznačené části pozemku p.č. 699, dle geometrického plánu
č. 158-1752b/2020 ze dne 24.3.2020, v katastrálním území Loučná v Krušných horách, ve
prospěch vlastníka nemovitosti – pozemku p.č.st. 31/3 - vlastníkem je pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí pan xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 279 (Prodej travního traktoru)
ZO projednalo a schvaluje prodej travního traktoru HQ CTH200 Twin, IČ 15-022,
v majetku obce Jindřichovice od 28.03.2011;
• prodejní cena 5.000,-- Kč;
(záměr vyvěšen od 10.03.2020 do 31.03.2020)
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 280 (Prodeje pozemků)
ZO projednalo a schvaluje prodeje pozemků;
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, zapsány na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov:
dle GP 689-4425/2019
p.č. 340/11 – 66m2; druh pozemku: ostatní plocha; 100,-- Kč/m2
(záměr vyvěšen od 10.03.2020 do 31.03.2020)
- paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
p.č. 3298/1 – 132m2; druh pozemku: zahrada; 35,-- Kč/m2
(záměr vyvěšen od 18.09.2019 do 18.10.2019)
- manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle GP 689-4425/2019
p.č. 340/10 – 105 m2; druh pozemku: ostatní plocha; 100,-- Kč/m2
(záměr vyvěšen od 10.03.2020 do 31.03.2020)
- manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 281 (Záměr prodeje majetku)
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje majetku obce;
•
•
•
•
•
•

osobní automobil ŠKODA FELICIA KOMBI
IČ 28-022
technický stav vozu: nepojízdné – na náhradní díly
bez STK
prodejní cena je min. 1.000,- Kč
ekologická daň není zaplacena

Žádost o koupi je možné podat do 19.06.2020 do 12:00 hod.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

Usnesení č. 282 (Záměr prodeje částí pozemku)
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje částí pozemku;
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zdržel se 0

v k.ú. Hradecká, Obec Jindřichovice, zapsán 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
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 283 (Záměr prodeje pozemků)
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje 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
p.č. 1293 – 476 m2
druh pozemku: ostatní plocha
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 284 (Žádost o zrušení nájmu pozemku)
ZO projednalo a schvaluje žádost o zrušení nájmu pozemku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni
30.06.2020 z důvodu prodeje nemovitosti:
- smlouva č. 35/2019 ze dne 15.02.2019 na část pozemku p.č. 3/3, o výměře
370 m2, v k.ú. Háj u Jindřichovic.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 285 (Záměr pronájmu pozemku)
ZO projednalo a schvaluje záměr pronájmu části 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
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 286 (Žádost o snížení prodejní ceny pozemku)
ZO projednalo žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a schvaluje
možnost snížení prodejní ceny pozemku p.č. 57/12, v k.ú. Mezihorská.
Dle územního plánu Obce Jindřichovice je prodejní cena pozemku stanovena ve výši 100,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 0

proti 6
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zdržel se 0

Usnesení č. 287 (Žádost o zrušení nájmu pozemku)
ZO projednalo a schvaluje žádost o zrušení nájmu pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ke
dni 31.05.2020:
- smlouva č. 6/2019 ze dne 01.01.2019 na část pozemku p.č. 4/1, o výměře
20 m2, v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Různé:
Usnesení č. 288 (Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 19.6.2020)
Zastupitelstvo obce Jindřichovice 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
19.6.2020, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu
majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2019,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
i) rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na
pachtovné z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti ve prospěch
věřitele Československá obchodní banka, a.s. jako forma zajištění v rámci úvěru
čerpaného za účelem financování odkoupení aktiv dle Smlouvy o převodu aktiv za
účelem nabytí majetku,
j) rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného
dceřinou společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019
a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
l) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru za účelem financování koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce Martinu
Majdákovou, a
2. ukládá jí, aby za obec Jindřichovice jako za společníka na tomto jednání valné hromady
kladně rozhodla o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány
v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
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- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají
na vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
- o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné
z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem zajištění
splnění povinností vůči věřiteli Československá obchodní banka, a.s. vyplývajících ze
smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32.294.930,-- Kč za účelem koupě aktiv od
společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou společností
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a
zprávy dozorčí rady za rok 2019,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru čerpaného ve výši 39.240.000,-- Kč od
Československé obchodní banky, a.s. za účelem koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta Ing. Jiří Németh.
3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 3.800.000,-- Kč do základního
kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti
nepeněžitým vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č.
608/2020 znalkyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu
společnosti starostce obce.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 289 (Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-0016332, se společností ČEZ Distribuce, a.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0016332, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín.
Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene –služebnosti – umístění, provozování, opravy, udržování, obnova, výměna a
modernizace zařízení distribuční soustavy na dotčených pozemcích p.č. 7/1 a p.č. 1156, v k.ú.
Mezihorská, obce Jindřichovice. Za omezení vlastnického práva bude obci Jindřichovice
vyplacena jednorázová náhrada 1.000,-- Kč, bez DPH, k této částce bude připočtena daň
z přidané hodnoty dle zákonné sazby ke dni uskutečnění platby.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 290 (Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.)
ZO projednalo žádost a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,-- Kč na podporu
provozu Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Posláním spolku je pomáhat dětem a mladým lidem v krizových situacích.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 1 – Ing. Jiří Németh

proti 5

zdržel se 0

Usnesení č. 291 (Žádost o souhlas s čerpání vody pro napájení zvířat)
Zastupitelstvo obce
projednalo
žádost Zemědělské společnosti Jindřichovice, s.r.o., se sídlem Jindřichovice 156, 358 01
Kraslice
a schvaluje
možnost čerpání vody pro napájení zvířat z vodní nádrže na pozemkové parcele p.č. 2630/3,
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách za splnění těchto podmínek:
-

čerpat vodu bude možné pouze výjimečně v období dlouhodobého sucha
čerpat vodu lze pouze do cisterny určené pro převoz pitné vody
technika pro převoz cisterny musí být ve výborném technickém stavu bez
sebemenšího úniku provozních kapalin
čerpat vodu lze pouze za osobní účasti zástupce obce – starostky, místostarosty a nebo
jimi pověřeného zastupitele obce a zástupce Zemědělské společnosti Jindřichovice
s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 292 (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 30.896,-- Kč.
ZO pověřuje starostku k podpisu žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 293 (Cenová nabídka na činnost TDS)
ZO projednalo a schvaluje cenovou nabídku na činnost TDS na akci „Oplocení části
hřbitova v Jindřichovicích“ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nabídka na požadované činnosti je ve výši 12.100,-- Kč, vč. DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0
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zdržel se 0

Usnesení č. 294 (Cenová nabídka na činnost TDS)
ZO projednalo a schvaluje cenovou nabídku na činnost TDS na akci „Oprava hasičské
zbrojnice v Jindřichovicích“ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nabídka na požadované činnosti je ve výši 49.610,-- Kč, vč. DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 295 (Směrnice č. 1/2020 o stravování zaměstnanců Obce Jindřichovice)
ZO projednalo a schvaluje směrnici č. 1/2020 o stravování zaměstnanců Obce Jindřichovice.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 296 (Zařazení území obce do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s.)
ZO projednalo a schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Sokolovsko
o.p.s. na programové období 2021-27.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 297 (Smlouva o plném servisu a údržbě č. 20-FSMA-025)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o plném servisu a údržbě č. 20-FSMA-025, se
společností XEROX CZECH REPUBLIC, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140
00 Praha 4. Předmětem smlouvy je poskytnutí servisu a údržby na zařízení XEROX WC
6515.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 298 (Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí, od společnosti ČEZ ESCO, a.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí, od společnosti ČEZ ESCO, a.s, se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha.
Předmětem smlouvy je dodávka elektřiny pro 13 odběrných míst, dle přiloženého aktuálního
ceníku a to pro období od 01.06.2020 do 31.12.2021.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 299 (Smlouva o sdružených službách dodávky plynu, od společnosti ČEZ
ESCO, a.s.)
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, od společnosti
ČEZ ESCO, a.s, se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha.
Předmětem smlouvy je dodávka plynu pro odběrná místa v Jindřichovicích, č.p 63, 81 a 232,
dle aktuálního ceníku a to pro období od 01.01.2021 do 31.12.2021 ve výši 474,-- Kč/MWh
bez DPH.
ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0
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zdržel se 0

Usnesení č. 300 (Revokace usnesení)
ZO projednalo a revokuje usnesení č. 248 ze dne 05.03.2020 – poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Obce Jindřichovice na rok 2020 na pořádání sportovní akce „Jindřichovická
tour“ v roce 2020.
Důvodem revokace je zrušení akce na základě Mimořádných opatření vydaných vládou ČR.
Výsledek hlasování: Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 301 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku
měst a obcí Kraslicka za rok 2019 a Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka za rok 2019)
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku měst
a obcí Kraslicka za rok 2019 a Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka za rok 2019.
Starostka seznámila přítomné členy zastupitelstva obce se zprávou, závěrečným účtem a
rozborem hospodaření svazku obcí.
Diskuse:
--Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 17.37 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 28.05.2020.

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

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

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

……………………………

Bc. Jan Sebján, v.r.

……………………………
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