
 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

             Číslo: 2020/4/1 
          Datum: 28.4.2020 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Vývoj v rozpočtu v 2020, Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 2 

2. Rekonstrukce MŠ 

3. Otevření MŠ 

4. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

5. Smlouva o poskytnutí příspěvku „Prodejna Jarošov“ 

6. Ostatní 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

    Petr Stráník 

Průběh jednání:  

1. Vývoj v rozpočtu v r. 2020, Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 2 

- starosta informoval zastupitele, že podle predikce MFČR se očekáváme v souvislosti s 

Covid-19 propad daňových příjmů o 10,4%, cca. 350 000 Kč 

- starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením Obce č. 2 

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 2. 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

2. Rekonstrukce MŠ 

- starosta informoval o probíhajícím probíhajícím stavebním řízení, projekt máme 

kompletní, čekáme na upřesněný rozpočet s doplněnými řemesly 

- výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bude vyhlášeno po 15.5.2020.  

 

3. Otevření MŠ 

- starosta informoval o znovuzahájení provozu MŠ 11.5.2020 

- dále starosta informoval o možnosti vyhlášení výběrového řízení na ředitele MŠ před 

skončením 6-letého funkčního období, o této věci byla vedena diskuse, které vyústilo do 

formulace Usnesení 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce souhlasí/nesouhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Jarošov, okres Svitavy. 
Pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 0 
 

4. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

- starosta seznámil zastupitele s textem jednotlivých dohod 

 



 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
uzavřenou mezi Svazkem obcí Vodovody Poličsko, IČ: 601257748 a Obcí Jarošov, IČ: 00276766, která 
upravuje vztahy vlastníků provozně souvisejících vodovodů. 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
uzavřenou mezi Obcí Jarošov, IČ: 00276766 a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, IČ: 601257748, která 
upravuje vztahy vlastníků provozně souvisejících vodovodů. 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

5. Smlouva o poskytnutí příspěvku „Prodejna Jarošov“ 

- starosta seznámil se znění Smlouvy o příspěvku, která je shodná jako v r. 2019 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na provoz 
prodejny obchodu se smíšeným zbožím v Jarošově mezi Obcí Jarošov, IČ: 00276766 a provozovatelem 
Kateřinou Mlejnkovou, IČ: 03894614. 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

6. Ostatní 

- byl projednán návrh na poskytnutí finančního příspěvku do sdruženého fondu na nákup 

knih ve výši 2,- Kč/obyvatel obce 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Smlouvy o sdružení prostředků na nákup výměnného 
fondu pro knihovny v regionu Pardubice mezi Obcí Jarošov, IČO: 00276766 a Městskou knihovnou ve 
Svitavách, IČO: 75003171. 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

- byl projednán finanční příspěvek na činnost Českého svazu včelařů, z.s., základní 

organizace Litomyšl 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Litomyšl, IČ: 62675290 na jejich činnost organizace v roce 2020 ve výši  2 500,- Kč. 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

- členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR za r. 2020 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR za r. 2020 

ve výši 1 500,- Kč. 

Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

- Výroční zpráva za r. 20196 
 

 

 



 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Výroční zprávu k činnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2019. 

Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

7. Diskuse 

--- 

 

 

 

 

Zapsala:  Jiřina Hofmanová   Ing. Martin Olbrich  

        místostarostka              starosta 

 

 

Ověřili:  Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva 

  Petr Stráník, člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 


