
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

          Číslo: 2019/11/1 
          Datum: 28.11.2019 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Návrh rozpočtu na r. 2020 

2. Zánik věcného břemene 

3. Ostatní 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

    Alena Tylichová 

Průběh jednání:  

1. Zánik věcného břemene 

Zastupitelstvo bylo obeznámeno  o zápisu věcného břemene obce Jarošov k užívání jedné místnosti a 

předsíňky v domě na stavební parcele č. 38 v k.ú. Jarošov u Litomyšle. Jednalo se o zápis z 30- let 

minulého století. Místnost byla užívána jako pošta. 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo  návrh Smlouvy darovací a smlouvy o zániku břemene, 

účastníci Helena Eliášová, bytem Morašice 61, 569 51, Josef Eliáš bytem Morašice 61, 569 51 a Obec 

Jarošov, IČ: 00276766. 

 Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0  

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 

● celkové příjmy 4 579 100 Kč 

● celkové výdaje 4 579 100 Kč 
- přesné údaje v seznamu „Návrh rozpočtu pro rok 2020”, součást zápisu č. 2019/11/1 

- zveřejněno: od 29.11.2019 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Návrh rozpočtu na rok 2020. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0  

 

3. Ostatní 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/11/1 

● Dohodu o provedení práce s Petrem Stráníkem, předmětem dohody jsou stavební 

úpravy na sále obecního úřadu 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/11/1 

● Dohodu o provedení práce s Jitkou Hauptmanovou, předmětem dohody je úklid 

budovy OÚ 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/11/1 

● Dohodu o pracovní činnosti s Jiřinou Hofmanovou, předmětem dohody je pracovní 

činnost knihovnice 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0  



 

● Charita - příspěvek obce Jarošov ve výši 12 000 Kč 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/11/1  

Zastupitelstvo obce se usneslo na výši příspěvku 12 000 Kč. Tato částka bude rovným dílem rozdělena 

mezi Oblastní charitu Nové Hrady (v Chotovicích) a Farní charitu v Dolním Újezdu.   

Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 2 

 

● Stavební úpravy školka - vzhledem k dosavadním investicím v MŠ a zvýšenému počtu 

narozených dětí v naší obci i okolí, je starostovi uloženo zajistit předprojektové řízení 

pro případnou přístavbu a zvýšení kapacity (zjistit technické možnosti, finanční 

náročnost, možnosti získání dotace), týká se pozemků zahrady  č. 148/2 a 148/3 

přiléhající k budově školky  

 

● Přezkoumání hospodaření za rok 2019 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/11/1  

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce Jarošov, IČ 00276766.  

Přezkoumané období od 1.1.2019 do 28.11.2019. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

Zapsala:  Jiřina Hofmanová   Ing. Martin Olbrich  

        místostarostka              starosta 

 

 

 

Ověřili:  Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva 

  Alena Tylichová, člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 


