
Zápis z mimořádného zasedání Farní rady 

Dne 26. 9. 2016 v 18:00 hod. 

Přítomní podle prezenční listiny, která je uložená na faře. Přítomno 14 členů FR z celkového počtu 18 

členů – farní rada je tedy usnášeníschopná. 

1. Úvod 

Vladislav Náhlík přivítal přítomné členy FR a hosty a dále moderoval jednání. 

2. Zpráva o stavu vyjednávání s Městem Letohrad o směně pozemků 

Při jednání s vedením Města byly diskutovány 3 varianty směny nemovitostí, které by mohlo Město 

poskytnout za pozemky farnosti u koupaliště (č. 548/1, 547/2 a 550/2 v k. ú. Letohrad o celkové 

výměře 23.380 m²): 

Varianta I. – objekt Komenského 162 (vedle ZŠ, dva byty) a lesní nebo zemědělské pozemky 
především v k. ú. Kunčice a Červená; nabízí se 2 možnosti řešení: 

a) investice Města do rekonstrukce a předání objektu opraveného s vyšší hodnotou, nebo 
b) současný objekt + určitá část finančních prostředků pro možnost rekonstrukce 

 
Varianta II. – objekt Václavské nám. 56 (zde předpokládáme vysokou cenu zjištěnou) 
 
Varianta III. – pouze pozemky (lesní, zemědělské – především v k. ú. Červená a Kunčice) 
 

3. Projednání dalších směrů postupu 

Usnesení: 

Farní rada souhlasí se záměrem realizovat směnu pozemků a nemovitostí s Městem Letohrad pouze 

podle Varianty II. Zároveň pověřuje ekonomickou radu vedením příslušných jednání.  

Hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

4. Žádost Města o povolení postavit nový plot u “horního” hřbitova na Kunčicích  

Město Letohrad požádalo na jednání dne 14. 9. 2016 o souhlas farnosti se stavbou plotu na pozemku 

č. 574 v k. ú. Kunčice ještě před realizací směny pozemků (dotčený pozemek bude součástí směny). 

Důvodem jsou stížnosti občanů na to, že hřbitov není oplocen, přitom plot je účelné postavit už na 

hranici plánovaného rozšíření hřbitova. 

 

Usnesení: 

Farní rada souhlasí se stavbou plotu z důvodu zabezpečení „horního“ hřbitova na Kunčicích 

realizovanou a financovanou Městem Letohrad na pozemku č. 574 v k. ú. Kunčice, který je toho času 

v majetku farnosti. Tento souhlas s umístěním stavby FR vydává na období do 31. 12. 2017 nebo do 

okamžiku, kdy bude pozemek směněn za zemědělskou půdu v k. ú. Kunčice nebo Červená v poměru 

výměr 1:1. 

Hlasování: 

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



 

Obr. Umístění pozemku č. 574 v k. ú. Kunčice 

 

5. Nabídka pronájmu pozemku č. 552/1 Svazu chovatelů 

Farnosti byl v rámci restitucí vrácen pozemek č. 552/1 v k. ú.  Letohrad (výměra 2.756 m²), o jehož 

pronájem požádala místní organizace Svazu chovatelů. 

 



Obr. Umístění pozemku č. 552/1 v k. ú. Letohrad 

 

Tento pozemek je ve středu města, zjistíme jeho cenu, od té potom budeme rozhodovat o případné 

směně nebo pronájmu pro chovatele.                                      J. Kalousková 

6. Schválení žádosti na Dopravní komisi ve věci úprav dopravního značení u orlického kostela 

Na jednání s vedením Města 14. 9. 2016 byl dojednán postup pro řešení parkování u orlického 

kostela. Pan starosta vyzval farnost, aby podala příslušnou žádost na dopravní komisi. 

Usnesení: 

Farní rada žádá Komisi dopravy a veřejného pořádku Města Letohradu o projednání umístění 

dopravní značky „zákaz stání“ v ulici před orlickým kostelem (spojnice mezi Dolní cestou a ulicí 

Jablonskou) směrem do kopce a vyznačení hranic křižovatky podélným značením při vjezdu do 

Jablonské ulice.  Důvodem této žádosti je snaha zvýšit bezpečnost dopravy především v době konání 

bohoslužeb, svateb, pohřbů a dalších akcí v kostele, při kterých zde parkuje velké množství aut. 

Hlasování: 

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

7. Různé 

7.1. Účel sbírky při posvícenské bohoslužbě v Mistrovicích   B. Novotná 

Paní Novotná podala návrh, jestli by sbírka mohla být použita na ozvučení kostela. 

Usnesení:  

Farní rada souhlasí s použitím výtěžku sbírky z posvícenské bohoslužby v Mistrovicích na financování 

ozvučení kostela. Před instalací bude předložen předběžný rozpočet, plán a zhotovitel. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0   

Jeden člen při hlasování nebyl přítomen. 

7.2. Informace o besedě s občany Kunčic ve věci kunčického „dolního“ hřbitova a o dalším postupu 

v této záležitosti (oprava zdi a márnice) 

Při posvícenské bohoslužbě proběhne sbírka na opravu márnice. Získali jsme značnou finanční 

podporu, ale potřebujeme ještě cca 47 000,- Kč. Pro tento účel bude vytvořen zvláštní variabilní 

symbol. Proběhla diskuze, jestli v rámci oprav márnice nevybudovat sociální zařízení. Zjistíme 

možnosti a při opravě se provedou přípravné práce k pozdějšímu vybudování, pokud se tak 

rozhodne.         M. Šulc 

7.3. Oprava varhan v kostele na Orlici      J. Skalická  

 Pozveme pana Pecháčka, aby zjistil stav, potom budeme jednat o opravě. 

7.4. Zlepšení informovanosti farníků 

Na internetových stránkách bude vyvěšen program jednání Farní rady, aby se s ním farníci mohli 

dopředu seznámit a případně jednání navštívit.     V. Náhlík 

8. Závěr 

V. Náhlík poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. 

         Zapsala: Jana Skalická 


