ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Číslo: 2019/8/1
Datum: 27.8.2019
Přítomni / Omluveni: dle prezenční listiny

Program:
1. Nájemní byt v budově Obecního úřadu
2. Urbanistická studie
Jmenování zapisovatele:

Jiřina Hofmanová

Jmenování ověřovatelů:

Petr Stráník
Michal Doležal

Průběh jednání:
1. Nájemní byt v budově Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce důkladně projednalo důvody vedoucí ke zrušení nájemního bytu v budově
Obecního úřadu. Mezi stěžejní argumenty patří nedostatečné zázemí k sálu - byl zde
opakovaný zájem pořádat narozeninové oslavy,a hluk - způsobený při využívání sálu ke
sportovním aktivitám při nepříznivém počasí. Propojením sálu s bytem odpadnou náklady na
vybudování zázemí k sálu, navíc by i došlo ke zmenšení jeho dosavadní kapacity. V případě
potřeby ze závažných důvodů, byt znovu bude uvolněn k přechodnému užívání nájemníky.
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/8/1
Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/neschválilo zrušení nájemního bytu na Obecním úřadě a jeho
případné uvolnění k přechodnému užívání nájemníky.
Pro: 6, Proti: 1, Zdrželi se: 0
2. Urbanistická studie
Starosta zastupitelstvo informoval o průběhu urbanistické studie, týkající se zkvalitnění území
kolem rybníka a blízkého okolí:
Pozemek bývalé Trinklovy zahrady:
- přírodní “divadlo” mezi stromy
- parkový prostor - neformální scéna se sezením a průhledem k rybníku
- v horní části cca 4 parkovací místa pro návštěvníky Maštalí
Pozemek sousedící s chalupou Bílých:
- postupné vybudování bývalého “máchadla”
Břeh rybníka ze strany od plotu Drobných a Bílých:
- dřevěné molo
U hřiště - prodejní stánky/případně i šatny, také pro návštěvníky

Sportovní travnaté hřiště - val : dlouhá lavice z jedné strany valu + boční hlediště a pohled do krajiny
- pódium a “hlediště” pro oslavy a tanec, rozkládací stoly, ev. přenosné židle v případě
divadla, koncertu, atd…

Celkový koncept studie vychází z myšlenky vytvořit jak pěší, tak i odpočinkově estetickou
zónu využitelnou nejen při konání kulturních akcí v “areálu u rybníka”.
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