
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2020/9/1 

                                                                                                      Datum:  22.9.2020 

 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
 

1. Směna pozemků 

2. Lokalita u rybníku 

3. Informace o probíhajících akcích 
a) MŠ Jarošov (navýšení kapacity) 

b) Zainvestování zóny pro výstavbu RD „Nad bytovkou“ 

c) Územní plán 
4. Ostatní 

a) telefonní budka vedle OÚ 

b) předprojektová příprava – vypouštění odpadních vod v obci 

c) dotace pro MŠ pro r. 2021 
d) příspěvek linka bezpečí  

e) beseda Charita 

f) Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 6 
5. Diskuse 

 
Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 
Jmenování ověřovatelů:  Michal Doležal 

     

    Alena Tylichová    
 

Průběh jednání: 
 
1. Směna pozemků 

- starosta seznámil přítomné se zamýšlenými směnami pozemků za účelem získání ucelených 
pozemků zejména pro výstavbu RD 
 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/9/1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

 
2. Lokalita u rybníku 

- projednání návrhu na zahájení projekčních prací za účelem realizace navržených stavebních 

úprav a staveb v Urbanistické studii 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/9/1 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh s tímto výsledkem: 
- za účelem zpracování projektové dokumentace osloví Ing. Martin Novák 

- pouze stavby určené jako zázemí pro sport a společenské a kulturní akce  

- parkoviště  

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

 
 

 

 



3. Informace o probíhajících akcích 
 

a) MŠ Jarošov (navýšení kapacity) 

b) Zainvestování zóny pro výstavbu RD „Nad bytovkou“ 
o ČEZ DISTRIBUCE, OBEC JAROŠOV: pouliční osvětlení (příprava hotová), 

komunikace /200 000 Kč z toho dotace POV 80 000 Kč a vodovod 200 000 Kč/ 

realizace 11/2020 
c) Územní plán  

o jednání na MMR 30.9.2020 

 

 

4. Ostatní 

a) telefonní budka vedle OÚ 

 
Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/9/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo odkoupení telefonní budky za 500,- Kč bez DPH 
Poměr hlasování: PRO: 7 , PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 
b) předprojektová příprava – vypouštění odpadních vod v obci 

 

c) dotace pro MŠ pro r. 2021 
 

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

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nutné navýšení dotace o 300 000 Kč na r. 2021 pro MŠ Jarošov. 
Navýšená částka dotace bude použita na financování mzdy učitelky od 1.1. do 31.8.2020. Starosta má za 

úkol oslovit okolní obce s žádostí o příspěvek na financování mzdy učitelky.  
 

d) příspěvek linka bezpečí  
 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/9/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo poskytnutí příspěvku na provoz „linky bezpečí“ 
ve výši 1 000 Kč. 
Poměr hlasování: PRO: 3 , PROTI: 4 , ZDRŽELI SE: 0  

 
e) beseda Oblastní charity Nové Hrady u Skutče – poslání, služby, působnost 

o určitě zajistit besedu s nabídkou nabízených služeb, nalézt vhodný termín 

 

f) Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 6 
 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/9/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 6 
Poměr hlasování: PRO:  7, PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 

 
5. Diskuse 

- měření rychlosti v obcích – ne pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro 

sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů  

- navrhnout zbudování kruhový objezd na křižovatce namísto místo měřičů, vhodnější řešení 
pro zpomalení dopravy, obec je připravena nabídnout pozemek pro rozšíření křižovatky 

 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 



 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

    Michal Doležal 

                    člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

  Alena Tylichová 

                          člen zastupitelstva            

       

 

 

 

V Jarošově dne 22.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- stav účtů k 22.9.2020: ČS a.s. 955 547,89 Kč, ČNB 353 085,18 Kč; celkem 1 308 633,07 

Kč 

- zahrnuje kompenzaci výpadku daňových příjmů kvůli COVID 19, 1 200 Kč/obyvatel tj. 

cca. 233 800 Kč 

- stav úvěrů k 8.6.2020: ČS a.s. vodovod 235 606,40 Kč, zateplení OÚ 1 634 826,00 Kč, 
byty MŠ 523 896,32 Kč; celkem 2 394 328,72 Kč  


