
 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

          Číslo: 2021/3/1 
              Datum: 9.3.2021 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Rozpočtové opatření obce Jarošov č. 1/2021 

2. Řád veřejného pohřebiště 

3. Žádost o poskytnutí příspěvku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl 

4. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny v 

regionu Pardubice 

5. Kupní smlouvy na pozemky určené k výstavbě RD č. 5-8 

6. Smlouva o odchytu, umístění a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata 

7. Ostatní 

8. Diskuze 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

    Alena Tylichová 

 

Průběh jednání: 

1. Rozpočtové opatření obce Jarošov č.1/2021 

- starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením obce Jarošov č. 1/2021, přílohou 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Rozpočtové opatření obce Jarošov č. 1/2021. 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

2.  Řád veřejného pohřebiště 

- starosta obce seznámil přítomné s textem návrhu nového Řádu veřejného pohřebiště Obce 

Jarošov v důsledku aktualizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, návrh Řádu byl předjednán a schválen Krajským úřadem v Pardubicích pod č.j. KrÚ 

8972/2021/OR/ÚP 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/3/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Řád veřejného pohřebiště obce Jarošov s účinností od 
1.4.2021. 
PRO : 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

 

 



 

3.  Žádost o poskytnutí příspěvku pro  Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl 

-   individuální dotace z rozpočtu obce, výše požadované dotace 1 000,- Kč 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo žádost o poskytnutí příspěvku Českému svazu 

včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl, ve výši 3 000,- Kč. 

PRO : 6 , PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

4. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny regionu 

- výše finančního příspěvku činí 2,- Kč za 1 obyvatele obce 

- v loňském roce bylo v obvodu Dolní Újezd sdruženo 7 706 Kč, tato částka přispěla k nákupu 

knih do výměnného fondu, využívá i Obecní knihovna Jarošov 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/3/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih do 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice pro rok 2021 s příspěvkem ve výši 2,- Kč za 1 

obyvatel obce. 

PRO: 6,  PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0  

 

5. Kupní smlouvy na pozemky určené k výstavbě RD č. 5-8 

- starosta seznámil přítomné se zněním návrhu kupních smluv za účelem prodeje pozemkových 

parcel určených pro výstavby rodinných domů k trvalému bydlení na pozemcích č. 5 až 8 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/3/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a p. Jamrich 

Martin o prodeji pozemkových parcel dle Geometrického plánu číslo 209-132/2017, 

vyhotoveného společností Geodetická společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 

92, PSČ 569 61, a to:  

a) p.p.č. 351/4 - orná půda, o výměře 852 m2 

b) z p.p.č. 320/14 - orná půda, vyčleněna pozemková parcela číslo 320/22 o výměře 139 m2 

- obě za kupní cenu 179 867,- Kč vč. 21% DPH + kauce ve výši 49 550,- Kč  

PRO: 6,  PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/3/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a p. Žáková 

Andrea o prodeji pozemkových parcel dle Geometrického plánu číslo 209-132/2017, 

vyhotoveného společností Geodetická společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132,                             

Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, a to:  

- p.p.č. 351/3 - orná půda, nově ustanovena pozemková parcela č. 351/3 o výměře 1 185 m2  

- kupní cena 215 078,- Kč vč. 21% DPH + kauce ve výši 59 250,- Kč  

PRO: 6,   PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0  

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/3/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a Ing. Eva 

Krejsová Bisová a Ing. Jakub Krejsa o prodeji pozemkových parcel dle Geometrického plánu číslo 

209-132/2017, vyhotoveného společností Geodetická společnost – Helena Havranová,                               

IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, a to:  

- p.p.č. 351/3 - orná půda, vyčleněna pozemková parcela číslo 351/9 o výměře 1086 m2 

- kupní cena 197 109,- Kč + kauce ve výši 54 300,- Kč 

PRO: 6,   PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

6. Smlouva o odchytu, umístění a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata 

 - zastupitelstvo projednalo záměr řešit odchyt, umístění a zajišťování veterinární péče pro toulavá 

a opuštěná zvířata odchycená na území obce Jarošov ve spolupráci s Unie práv zvířat z.s.,                              

IČ: 01834274 

 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/3/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Smlouvy o odchytu, umístění a zajišťování 

veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území obce Jarošov s Unie práv zvířat 

z.s., IČ: 01834274, zastoupený p. Dianou Šlechtovou, Srbce 39, 538 54 Luže. Předmětem smlouvy je 

zajišťování ustájení toulavých a opuštěných psů a koček odchycených na území obce Jarošov v 

soukromém azylu pro týraná a opuštěná zvířata Heaven Ranch, Srbce 39, 538 54 Luže, paušální 

poplatek stanoven na 300,- Kč/měsíc, s počátkem od 1.7. 2021. 

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0  

 

7. Ostatní 

- starosta seznámil s možností objednání nové informační tabule, umístěné u dřevěné sochy 

rytíře Toulovce 

- starostovi uloženo vykomunikovat zlepšení zásobování a rozšíření sortimentu potravin v 

obchodě na OÚ 

- oprava herních prvků na zahrádce u školky + doplnění o nový prvek, zajistí ředitelka MŠ 

- zjistit možnosti umístění kontejneru na kovový zbytkový odpad 

 

8. Diskuze 

--- 

 

Zapsala:  Jiřina Hofmanová   Ing. Martin Olbrich  
        místostarostka              starosta 

 

 

Ověřili:  Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva 

   

Alena Tylichová, člen zastupitelstva 



 

 

 

 

 

 


