
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2021/6/1 

                                                                                                      Datum:  22.6.2021 
 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
 

1. Účetní závěrka a Závěrečný účet Obce Jarošov za rok 2020 

2. Veřejná zakázka na akci „Oprava MK 2021“ 

3. Oprava hřiště, možnosti dotace 

4. Závěrečný účet SOTM za rok 2020 

5. Závěrečný účet ML za rok 2020 

6. Program „Jarošovské léto“ 

7. Ostatní – výpověď AVE CZ, kupní smlouvy 

8. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 
Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

     

    Jan Lněnička    
 

Průběh jednání: 
 
1. Účetní závěrka a Závěrečný účet Obce Jarošov za rok 2020 

- starosta seznámil přítomné se zněním zmiňovaných dokumentů 
 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Závěrečný účet Obce Jarošov, IČ: 00276766 za rok 2020 vč. 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo účetní závěrku Obce Jarošov za rok 2020. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0  
 
2. Veřejná zakázka na akci „Oprava MK 2021“ 

- starosta seznámil přítomné se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na akci „Oprava 

MK 2021“, jedná se podlimitní zakázku, bude řešeno poptáním vybraným uchazečům 

- výběrová komise = zastupitelstvo obce 

- termín zasedání výběrové komise zašle starosta formou sms zprávy 

 

 

3. Oprava hřiště, možnosti dotace 

- Národní sportovní organizace vypsala na období 2021-2025 dotační titul „Rozvoj místních 

sportovišť a zázemí – Kabina“, dotace činí max. 80% skutečně vynaložených nákladů akce, 

max. 800 000 Kč 

- oprava asfaltové plochy, namísto antuky umělý povrch 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo přípravu projektové dokumentace pro podání 

žádosti o dotaci z programu NSA „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“. 
Poměr hlasování: PRO:  7, PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 



 

4. Závěrečný účet SOTM za rok 2020 

- starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem za rok 2020 vč. výsledku přezkoumání 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 

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

Toulovcovy Maštale Proseč, IČ: 70935840 za rok 2020 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2018 bez výhrad. 

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

5. Závěrečný účet ML za rok 2020 

- starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem za rok 2020 vč. výsledku přezkoumání 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Litomyšlsko, IČ: 70906696 za rok 2020 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez 

výhrad. 

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

6. Program „Jarošovské léto 2021“ 

- vyvěšeno na webu obce 

 

 

7. Ostatní 

- výpověď AVE CZ, po dobu výpovědní lhůty, která je 6 měsíců bude provedena revize našich 

možností organizace likvidace odpadů se zaměřením na snížení množství tuhého 

komunálního odpadu, dále výběr vhodného dodavatele na odvoz a uložení komunálního 

odpadu 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo vypovězení Smlouvy                                                                        

č. S/05001085/056000149/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu ze dne 

15.12.2008 ke dni 30.6.2021. Výpovědní lhůta je 6 měsíců. 

 

- prodej p.p.č. 351/1 o výměře 865 m2 a p.p.č. 320/23 o výměře 136 m2 dle GP v k.ú. Jarošov 

u Litomyšle výhradně pro účely výstavby RD k trvalému bydlení v obci 

 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a p. 

Lukášem Plívou o prodeji pozemkových parcel 

a) p.p.č. 351/1 o výměře 865 m2 v k.ú. Jarošov u Litomyšle  
b) p.p.č. 320/23 o výměře 136 m2 dle Geometrického plánu číslo 209-132/2017, vyhotoveného 

společností Geodetická společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 

61,  
obě za kupní cenu 181 682,- Kč vč. 21% DPH + kauce ve výši 50 050,- Kč. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- prodej lesního pozemku p.č. 619/27 o výměře 154 m2, který byl vyčleněn z lesního pozemku 

p. č. 619/15 v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu 

pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy. Tento byl vyčleněn Geometrickým 

plánem číslo 225-162/2020 vyhotoveným Ing. Milanem Dvořákem, Jilemnického 182,                    

562 01 Ústí nad Orlicí. 

 

 

 



 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a p. 

Vlastimilem Andrlem o prodeji prodej lesního pozemku p.č. 619/27 o výměře 154 m2, který byl 

vyčleněn z lesního pozemku p. č. 619/15 v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle zapsané na LV č. 10001, u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy. Tento byl vyčleněn 

Geometrickým plánem číslo 225-162/2020 vyhotoveným Ing. Milanem Dvořákem, Jilemnického 182, 

562 01 Ústí nad Orlicí za kupní cenu 40 800,- Kč. Cena zahrnuje i hodnotu porostu, která byla stanovena 

na 10 000 Kč. 

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

- Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Podpora prodejny 

v budově OÚ“ 

 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/6/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova na akci „Podpora prodejny v budově OÚ“ ve výši 36 619 Kč. 

 

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

8. Diskuse 

- potřeba stanovit provozní řád zapůjčování sálu vč. zázemí, nový ceník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 
 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

   Alena Tylichová 

                    člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

                              Jan Lněnička 

                           člen zastupitelstva            

       

 

 

 

V Jarošově dne 22.6.2021 


