
 
 

USNESENÍ Č. 1/2018  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 08. 02. 2018 
 

Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto: 
 
 

I. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1) Žádost manželů Petrikových s výstavbou rodinného domu na p.p.č. 1243 v k.ú. Jindřichovice 
pod Smrkem. 
 

2) Poskytnutí členského příspěvku ve výši 37.788 Kč pro potřeby DSO Mikroregion Frýdlantsko.   
 

3) Poskytnutí příspěvku ve výši 3.500 Kč pro hospicovou péči Sv. Zdislavy v roce 2018. 
 

4) Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč pro Diecézní charitu Litoměřice.  
 

5) Poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč pro Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Dolní 
Řasnice.  

 

6) Poskytnutí příspěvku paní Markétě Sommerové na pořízení elektrokotle.   
 

7) Poskytnutí příspěvku z OFŽP panu Pavlu Zahradníkovi na realizaci akce „snížení energetické 
náročnosti budovy“. 

8) Podání žádosti do POV na rekonstrukci komunikace pod nízkonákladovými domy 
v Jindřichovicích pod Smrkem, v celkovém objemu 630.000 Kč a zavazuje se vyčlenit finanční 
prostředky v max. výši 350.000Kč k úhradě vlastního podílu z rozpočtu obce.  

9) Žádost o podání dotace na opravu kostela Nejsvětější Trojice do Programu záchrany 
architektonického dědictví MK ČR. 
 

10) Žádost o podání dotace do Havarijního programu Národního památkového ústavu ČR a 
zavazuje se vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu obce k úhradě vlastního podílu. 
 

11) Žádost o podání dotace do programu PAMÁTKOVÁ PÉČE - 7.2 ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V 

LIBERECKÉM KRAJI. 

12) Žádost o podání dotace na opravu hřbitovní zdi u kostela Nejsvětější Trojice do dotačního 
programu SZIF 129660: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018 a 
zavazuje se vyčlenit finanční prostředky k úhradě vlastního podílu z rozpočtu obce.  

13) Schvaluje předložený návrh kupní smlouvy bývalého nádraží ČD a pověřuje starostu k jejímu 
podpisu včetně dalších kroků souvisejících s jejím nákupem. 
 

II. 
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ: 

1)  Souhlasí s vybudováním polopodzemních kontejnerů u samoobsluhy a zároveň bere na 
vědomí, že tuto akci bude plně hradit obec ze svého rozpočtu. 

III. 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE: 

 

 

1) Pronájem parcely p.č. 6/1 o výměře 9.313 m2 žadateli Lukáši Roučovi, za účelem pokusného 
vysázení plantáže rychle rostoucích dřevin.  
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      Pavel Novotný                           Ing. Luboš Salaba    
        starosta obce                                                                                                   místostarosta obce 


