
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2019/6/1 

                                                                                                      Datum:  11.6.2019 

 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 

 
1. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/19/22818 

2. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/19/23057 

3. Žádost o dotaci Farní Charita Dolní Újezd 

4. Prodej pozemku, návrh kupní smlouvy 

5. Návrh podmínek na prodej pozemků na výstavbu RD 

6. Účetní závěrka a Závěrečný účet Obce Jarošov za rok 2018 

7. Závěrečný účet SOTM za rok 2018 

8. Závěrečný účet ML za rok 2018 

9. Smlouva o poskytnutí dotace SOTM  

10. Poskytnutí mimořádného příspěvku SOTM 

11. Pouť 7.7.2019 

12. Sraz veteránů 13.7.2019 

13. Cenový návrh na urbanistickou studii 

14. Ostatní  

15. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 
Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

     

    Michal Doležal    
 

Průběh jednání: 
 
1. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/19/22818 

- starosta seznámil přítomné s textem Smlouvy 

 
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

Pk ev. č. OŽPZ/19/22818 na akci “Celková oprava kuchyně Mateřské školy v Jarošově, II. Etapa 

a úprava zázemí pro personál“. 
 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/19/23057 

- starosta seznámil přítomné s textem Smlouvy 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

Pk ev. č. OŽPZ/19/23057 na akci “Podpora prodejny v obci“.  
 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 
3. Žádost o dotaci Farní Charita Dolní Újezd 

- starosta seznámil přítomné s Žádostí o dotaci 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  



4. Prodej pozemku, návrh kupní smlouvy 

- starosta informoval zastupitele o záměru prodat pozemek a jeho zveřejnění na ÚD od 

3.4.2019 do 4.5.2019 viz Usnesení níže 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo prodej st. p. č. 173 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 32 m2 v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle zapsané na LV č. 1001, u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy za cenu ve výši 19 360,- 

Kč. Cena je včetně 21 % DPH.   

 

Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI:  1, ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo návrh kupní smlouvy na prodej st. p. č. 173 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle zapsané na LV 

č. 1001, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy mezi Obcí 

Jarošov a panem Tomášem Rejmanem. Dále pověřuje starostu Obce jejím uzavřením a realizací. 

 
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI:  1, ZDRŽELI SE: 0 

 

5. Návrh podmínek na prodej pozemků na výstavbu RD 

 

- starosta předložil návrh na revokaci Usnesení č. 2 ze dne 27.3.2018 ohledně té samé věci 

viz text níže 

Návrh a projednání nabídkové ceny za prodej pozemků pro výstavbu RD, způsob zveřejnění - 

zastupitelstvo projednalo výši hodnoty nabídkové ceny za prodej pozemků na výstavbu RD nad 

bytovkami. Cena byla stanovena na 50,- Kč bez DPH/ m2. Jedná se o zvýhodněnou cenu. 

Kolaudace do 4 let od podpisu smlouvy. Trvalý pobyt min. 10 let. V opačném případě doplatek 

ceny dle stanovení ZO. Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2018/03/1 Zastupitelstvo obce 

schválilo/ neschválilo záměr nabízet stavební parcely pro výstavbu RD za zvýhodněnou cenu 

50,- Kč bez DPH za podmínek: Kolaudace do 4 let od podpisu smlouvy. Trvalý pobyt min. 10 

let. V opačném případě doplatek ceny dle stanovení ZO PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo revokaci Usnesení č. 2 ze dne 27.3.2018 

 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo podmínky na prodej pozemků na výstavbu RD viz text níže: 

Jedná se o pozemky na výstavbu RD v lokalitě Jarošov, nad bytovkami. Pozemky budou prodávány 

výhradně zájemcům o výstavbu rodinného domu pro trvalé bydlení, cena byla stanovena na 100,- Kč/m2 

bez DPH, pokud bude stavebníkem splněna podmínka kolaudace do 4 let od podpisu Smlouvy a zároveň 

se prokáže trvalým pobytem v obci Jarošov min. 1 rok od kolaudace, bude mu vráceno 50 Kč/m2 bez 

DPH z kupní ceny. Jedná se o zvýhodněnou cenu - zastupitelstvo obce dlouhodobě usiluje o zvýšení 

počtu obyvatel. 

 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

 

6. Účetní závěrka a Závěrečný účet Obce Jarošov za rok 2018 

- starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem za rok 2018 vč. výsledku přezkoumání a 

účetní závěrkou za rok 2018 

 

 



Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Závěrečný účet Obce Jarošov, IČ: 00276766 za rok 2018 vč. 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad. 

 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo účetní závěrku Obce Jarošov za rok 2018. 

 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

7. Závěrečný účet SOTM za rok 2018 

- starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem za rok 2018 vč. výsledku přezkoumání  

 

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

Toulovcovy Maštale Proseč, IČ: 70935840 za rok 2017 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2018 bez výhrad. 

 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

8. Závěrečný účet ML za rok 2018 

- starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem za rok 2018 vč. výsledku přezkoumání 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Litomyšlsko, IČ: 70906696 za rok 2018 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 

bez výhrad. 

 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 
9. Smlouva o poskytnutí dotace SOTM  

- starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace, jako vloni budou 

doplněny lesní cesty o svodnice (nyní směrem Panský stůl, Panský rybník) 

 

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace SOTM na rok 2019 na 

akci “Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“. 
 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

10. Poskytnutí mimořádného příspěvku SOTM 

- starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí mimořádného členského 

příspěvku související viz bod 9 

 

Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo poskytnutí mimořádného členského příspěvku SOTM na akci 

“Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ ve výši 

17 590,- Kč. 

 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

11. Pouť 7.7.2019 

 

- starosta předložil návrh na uspořádání poutě (16.00 mše svatá, od 17.00 hudební produkce) 



- po delší rozpravě bylo rozhodnuto, že na tuto akci je potřebná delší příprava a bude znovu 

prodiskutováno v zimním období, zda-li příští rok a jaké bude případně zajištění 

 

12. Sraz veteránů 13.7.2019 

 

- letos zastávka veteránů v Jarošově při jejich spanilé jízdě z Nových Hradů do Proseče  

- zajistíme koláče (Jitka Hauptmanová), ostatní zajištění pracovní schůzka konec 6/2019 

(starosta) 

 

13. Cenový návrh na urbanistickou studii 

 

- starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na urbanistickou studii „Prostranství 

u rybníka v Jarošově“ Ing. arch. Tomášem Slavíkem viz příloha tohoto zápisu, nabídková 

cena 65 000 Kč   

 

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo nabídku na vypracování urbanistické studie „Prostranství 

u rybníka v Jarošově“ Ing. arch. Tomáše Slavíka za nabídkovou cenu 65 000 Kč.  

 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

14. Ostatní 

 

- starosta seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením Obce Jarošov č. 3 

 

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 3.  

 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

 

15. Diskuse 

 

--- 

 

 

Zapsal:        …….…………………..     …….………………….. 

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 

 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

   Alena Tylichová 

                    člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

                           Michal Doležal 

                 předseda kontrolního výboru            

       

 

 

 

V Jarošově dne 11.6.2019 


