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Pan Jakub Bureš, předložil žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce provedení vrtu pro studnu a vrtanou 
studnu – u novostavby rodinného domu na p.p.č. 679/1. Realizace akce činila 72.010,68 Kč. 

Usnesení: ZO schvaluje panu Jakubu Burešovi poskytnutí příspěvku ve výši 14.402 Kč z OFŽP na 
realizaci akce: provedení vrtu pro studnu a vrtanou studnu – u novostavby rodinného domu na p.p.č. 
679/1. 

      hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                     (usnesení bylo přijato) 

 

5. Majetkoprávní operace – 19:20 

Pan Ing. Martin Rosenbaum, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví obce Jindřichovice pod Smrkem. 
Jedná se o p. p. č. 1464 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Celková výměra parcely je 4.690 m2. Roční nájemné 
pozemku je navrženo v částce 2.000 Kč/ha, což je 938 Kč. Pozemek bude využíván jako louka, případně 
krátkodobě vypásán. Na pozemku nebudou trvalé ohrady a bude přístupný. Celková doba pronájmu je 5 let 
od data uzavření smlouvy. 

Usnesení: ZO schvaluje panu Ing. Martinu Rosenbaumovi pronájem pozemku p.p.č. 1464 o výměře 
4.690 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Doba pronájmu činí 5 let od data uzavření smlouvy. Výše 
ročního nájemného činí 2.000 Kč/ha – 938 Kč.  

          hlasování: 6 – 0 – 1   
                                                                                                           (usnesení bylo přijato) 

 

Manželé Eva a František Veletovi,  požádali o odprodej části pozemku p.č. 93 v k.ú. Dětřichovec (ostatní 
komunikace – 167 m2). Důvod podání žádosti, je v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí septiku a na 
základě návrhu na vyjasnění majetkových vztahů (jejich septik na obecním pozemku). Manželé Veletovi 
navrhují, aby jim byl odprodán pozemek o rozměrech 3,5 x 10 m a to od budovy č.p. 15 (Dětřichovec) 
směrem k cestě a od terénního odskodu vjezdu do hospodářského traktu  (zároveň i spodní hrana septiku) 
směrem k silnici číslo III/29110. Odkupem tohoto pozemku by byl vyřešen i přístup do rekreačního objektu. 

 V případě uvažovaného prodeje je potřeba vyřešit rovněž přístup na vedlejší obecní pozemek p.č. 80/1, a 
proto je nutné vložit do smlouvy věcné břemeno práva jízdy a chůze. Samotný prodej by byl řešen po 
geodetickém zaměření a odhadu. Bylo proto navrženo místní šetření za účelem zjištění skutečného stavu 
věcí.  

Usnesení: ZO odkládá žádost manželů Evy a Františka Veletových, o odprodej části pozemku p.č. 93 
v k.ú. Dětřichovec z důvodu nutnosti vyvolat místní šetření za účelem zjištění skutečného stavu věcí 
na místě samotném.  

          hlasování: 7 – 0 – 0   
                                                                                                           (usnesení bylo přijato) 

 

Dana Lindentalová a Mikuláš Treml požádali o odprodej p.p.č. 1344 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. Jedná se o 
pozemek, na kterém stojí novostavba jejich rodinného domu, parcela je u rybníka. Na uvedený pozemek byla 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní dne 23. 02. 2011 na podkladě usnesení číslo 1/2011. Na 
podkladě této smlouvy, musí být zkolaudováno a prodáno do 23. 02. 2016. Kupní cena činí 210.857 Kč a je 
deponovaná na účtu obce.  

Usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 1344 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. za cenu 210.857 Kč, žadatelům 
Daně Lindentalové a Mikuláši Tremlovi. 


