
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2021/1/1 

                                                                                                      Datum:  26.1.2021 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny  

 

Program: 
 

1. Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2021471/VB/01, název stavby:  

Jarošov, parcela 44 - kNN 

2. Darovací smlouvy, mzdové náklady MŠ Jarošov 

3. Účetní závěrka za rok 2020 MŠ Jarošov 

4. Přeložka VN, hřiště 

5. Žádost o poskytnutí příspěvku  

6. Pasport komunikací 

7. Výroční zpráva ze rok 2020 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  

informacím 

8. Ostatní 

9. Diskuse 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 
 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

     

    Jan Lněnička    
 

Průběh jednání: 
 
1. Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2021471/VB/01, název stavby:  

 Jarošov, parcela 44 – kNN 

- starosta seznámil přítomné s projektovou dokumentací stavby a návrhem Smlouvy 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021471/VB/01, název stavby: Jarošov, parcela 44 – kNN. 

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

 

2. Darovací smlouvy, mzdové náklady MŠ Jarošov 

- starosta zopakoval záměr financování mzdy nové učitelky nově s nástupem od 1.2.2021 do 

31.8.2021 v souvislosti s navyšovanou kapacitou MŠ, poskytnutí finančních prostředků již 

přislíbeno obcemi spádového obvodu MŠ v r. 2020, nyní řešíme pouze formu poskytnutí 

finančních prostředků, kterou je darovací smlouva ve prospěch zřizovatele spádové MŠ , kterým 

je Obec Jarošov, se závazkem poskytnutí darovaných prostředků ke konkrétnímu zmiňovanému 

účelu   

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/1/1 

 Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Darovací smlouvu č. 1/2021. 

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

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/1/1 

 Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Darovací smlouvu č. 2/2021. 

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

 

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

 Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Darovací smlouvu č. 3/2021. 

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

 



 

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

 Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Darovací smlouvu č. 4/2021. 

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

 

 

3. Účetní závěrka za rok 2020 MŠ Jarošov 

- starosta seznámil s účetní závěrkou za r. 2020 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/1/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo účetní uzávěrku Mateřské školy Jarošov, okres Svitavy, za rok 

2019 včetně výsledku hospodaření - tj. ztráty ve výši 4 879,21 Kč a schvaluje úhradu této ztráty z 

rezervního fondu. 

Přílohy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 

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

 

4. Přeložka VN, hřiště 

- starosta předložil zastupitelstvu Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádost                            

č. 8120078260 na provedení přeložky VN na p.č. 593/1 a 7 v k.ú. Jarošov u Litomyšl (hřiště pod 

rybníkem), vyjádření zmiňuje návrh řešení a odhad celkových nákladů, který činí 783 000 Kč, 

již žádáno v r. 2019, kdy byly celkové náklady odhadovány na 426 000 Kč 

- ??? 

  

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/1/1 
Zastupitelstvo obce tento bod projednalo vzalo na vědomí. 

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

 

5. Žádost o poskytnutí příspěvku  

- starosta seznámil zastupitele se žádostí o příspěvek Společnosti pro ranou péči, pobočka 

Olomouc na péči o rodiny pečující o dítě s postižením, týká se občanů s trvalým pobytem 

v Jarošov, péče je poskytována institucemi z našeho okolí (Pardubická nemocnice, Binocular 

s.r.o. apod.)  

 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/1/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč pro r. 2021 

Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc. Je požadováno předložení zprávy za r. 2021 o využití 

poskytnutých prostředků 

 

 

6. Pasport komunikací 

- starosta seznámil s novým Pasportem komunikací, který byl zhotoven v digitální podobě a do 

budoucna je bude moci s ostatními pasporty (ÚP, VO, dopravní značení, vodovod) zobrazovat 

prostřednictvím webového rozhraní, za toto požadováno 300 Kč/měsíc, prozatím nebude využito 

- zpracování provedla společnost Atomicon s.r.o. za cenu 26 263 Kč 

- zpracování vyhovuje požadavkům obce (využití pro správu komunikací, zimní údržbu, 

zpracování dotací) 

 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/1/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Pasport komunikací Obce Jarošov a zároveň se ruší účinnost 

Pasportu ze dne 14.12.2019. 

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

 

 

 

 



7. Výroční zpráva ze rok 2020 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- starosta seznámil přítomné s Výroční zprávou 

 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/1/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo výroční zprávu za rok 2020 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. 

 

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

 

8. Ostatní 

--- 

 

 

9. Diskuse 

--- 

 

 

 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 

 

 

 

Ověřili:        …….………………….     ………………………... 

Jitka Hauptmanová              Jan Lněnička 

                   člen zastupitelstva          člen zastupitelstva 

 

 

 

V Jarošově dne 26.1.2021 


