
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2019/9/2 

                                                                                                      Datum:  30.9.2019 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

  

Program: 
 

1. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

2. Předfinancování akce „Oprava místních komunikací Jarošov“ 

3. Dohody o provedení práce - zastupitelé 

4. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 
Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

     

    Michal Doležal    
 

Průběh jednání: 
 
1. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

- starosta seznámil přítomné se změnami v rozpočtu vyvolané převážně získáním některých 

dotací 

 
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/9/2 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo  rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 
2. Předfinancování akce „Oprava místních komunikací Jarošov“ 

 

- starosta již dříve informoval přítomné o získané dotaci od MMR na opravu místních komunikací 

dle žádosti (akce celkem 1 541 719 Kč vč. DPH, dotace 1 079 203 Kč, vlastní zdroje 462 516 

Kč), bohužel vázne administrace dotace na MMR a u nás je téměř hotovo, starosta předkládá 

návrh na přijetí úvěru na předfinancování akce a to vč. části vlastní zdroje z důvodu souběhu 

několika akcí v závěru roku 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/9/2 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo  žádost na poskytnutí úvěru na předfinancování akce „Oprava 

místních komunikací Jarošov“, na kterou byla získána dotace z programu MMR viz Registrace akce ve 

výši 1 541 719 Kč od České spořitelny, a.s.. Splatnost po obdržení finančních prostředku z dotace 

MMR, zbývající část po ukončení financování akce do konce r. 2020. 

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

 

3. Dohody o provedení práce - zastupitelé 

- starosta požádal přítomné o schválení Dohod o provedení práce starosta a místostarosty 

z jarních měsíců (příprava a úklid volební místnost a prořezávání stromů v zahradě MŠ a u OÚ) 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/9/2 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo uzavřené Dohody o provedení práce ze dne 30.3.2019 mezi 

Obcí a místostarostkou Obce a ze dne 13.5.2019 mezi Obcí a starostou Obce. 
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

 

 

 



4. Diskuse 

--- 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 

 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

   Alena Tylichová 

                    člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

                           Michal Doležal 

                   člen zastupitelstva            

       

 

 

 

V Jarošově dne 30.9.2019 


