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hlasování: 8 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

3). Žádosti o finanční příspěvek  

 

Hospicová péče Sv. Zdislavy a Diecézní charita Litoměřice podaly žádost o příspěvek pro rok 2018. Jedná se o 
každoroční příspěvek na provozování hospicové péče.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.500 Kč pro hospicovou péči Sv. Zdislavy a 3.000 Kč pro 
Diecézní charitu Litoměřice pro rok ve výši 2018. 

hlasování: 8 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Dolní Řasnice podala žádost o příspěvek na činnost spolku 
provozujícího včelařství na území obce, neboť obec Jindřichovice nemá vlastní včelařskou základní organizaci a 
tedy místní včelaři spadají pod Dolní Řasnici. Jedná se o příspěvek ve výši 5.000 Kč. Z příspěvků je hrazeno 
pravidelné vyhodnocování zdravotního stavu včelstev a léčebné přípravky (kyselina mravenčí a pod).  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč pro Český svaz včelařů, z.s. základní organizace 
Dolní Řasnice.  

hlasování: 8 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

4). OFŽP  

Paní Markéta Sommerová, podala žádost o příspěvek z OFŽP na realizace akce „přeměna vytápění v rodinném 
domě č.p. 262“. Jedná se o instalaci elektrokotle. V současné době paní Sommerová pouze projevila zájem o 
možnost získání příspěvku. Samotné pořízení elektrokotle však není v možnostech podpory OFŽP. Obec tedy 
navrhuje poskytnout příspěvek ze svého rozpočtu ovšem v podmínkách OFŽP, tedy poskytnout 20% příspěvek 
v max. částce 15.000 Kč.  

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku paní Markétě Sommerové na pořízení elektrokotle.   

hlasování: 8 – 0 – 0   

              (usnesení bylo přijato) 

Pan Pavel Zahradník, podal žádost o příspěvek z OFŽP na realizaci akce „zateplení, snížení energetické náročnosti 
budovy“, výměna garážových vrat za nová. Jedná se o výměnu vratu garáže pod obývacím pokojem. Garáž je 
součástí domu. 

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z OFŽP panu Pavlu Zahradníkovi na realizaci akce „snížení 
energetické náročnosti budovy“. 

hlasování: 7 – 0 – 1   

              (usnesení bylo přijato) 
 

5). Majetkoprávní operace  

Pan Lukáš Rouč, podal žádost o pronájem p.p.č. 6/1 o výměře 9.313 m2 za účelem pokusného vysázení plantáže 
rychle rostoucích dřevin o velikosti plantáže 900 m2. Jedná se o plochu v areálu bývalého statku nad hřbitovem. 
Záměr pronájmu je na 5 let s osázením původních českých dřevin, nejvýše 10 druhů stromů. Starosta žadateli 
volal, aby se optal na skutečný záměr pronájmu a s tímto seznámil přítomné zastupitele. Na základě proběhlé 
diskuze bylo přikročeno k hlasování. 

Usnesení: ZO schvaluje pronájem parcely p.č. 6/1 o výměře 9.313 m2 žadateli Lukáši Roučovi, za účelem 
pokusného vysázení plantáže rychle rostoucích dřevin.  


