
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2021/11/2 

                                                                                                      Datum:  30.11.2021 
 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

 

1. Komunální odpad 

2. Plán rozvoje sportu obce 

3. Rozpočet obce na r. 2022 

4. Plánované akce na r. 2022 

5. Ostatní provozní záležitosti 

6. Diskuze 

 

Jmenování zapisovatele:  Martin Olbrich 

 

Jmenování ověřovatelů:  Jan Lněnička 

    Michal Doležal    

 

Průběh jednání: 

 

1. Komunální odpad 

- návrh Vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- návrh Vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; 

starosta předložil kalkulaci nákladů celkem za provoz systému odpadového hospodářství 

v roce 2020 a 2021 vč. predikce vývoje v roce 2022 (zahrnuje zdražení nákladů o 10%); 

náklady celkem v r. 2020 225 822 Kč, na poplatníka 922 Kč, obec dotuje částkou 49 241 Kč; 

náklady celkem v r. 2021 265 032 Kč, na poplatníka 1 082 Kč, obec dotuje 91 241 Kč; 

predikce nákladů na rok 2022 286 727 Kč, na poplatníka 1 170 Kč, obec očekává dotování 

v min. výši 10 000 Kč; od 1.1.2022 více kontejnerů na recyklování odpadů za účelem zvýšení 

recyklované složky (nákup nových kontejnerů v hodnotě cca. 50 000 Kč), dochází k navýšení 

počtu svozů u papíru, budou 2 kontejnery na plechovky, dále investování do „svozových 

hnízd“ za účelem udržení pořádku a oddělení od okolí (pohledově, nikdo se nechce dívat na 

odpadky), bude zhotovena informační cedule, jak třídit a udržovat pořádek v blízkosti 

„svozových míst“, když to nezabere, tak bude místa monitorována  

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. Sazba poplatku pro r. 2022 byla stanovena ve výši 1 000 Kč/poplatník. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- návrh na zrušení umístění kontejneru na plasty na „závsi“ a soustředění do svozových hnízd 

 

A) Náves, vedle garáží 

nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky 

 

B) za autobusovou zastávkou Jarošov, u bytovky 

nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky 



 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo redukci umístění nádob na papír, plasty, sklo, kovy, biologické 

odpady, jedlé oleje a tuky na svozová hnízda: 

A) Náves, vedle garáží 

B) za autobusovou zastávkou Jarošov, u bytovky 

Poměr hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 

 

- návrh  Smlouvy mezi Obec Jarošov, IČ: 00276766 a Ing. František Pravec, PC PROJEKT, 

IČ: 44403445 na zpracování studie a návrhu a posouzení všech dostupných variant 

odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci, včetně porovnání investičních 

propočtových nákladů  

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Smlouvy mezi Obec Jarošov, IČ: 00276766 a Ing. 

František Pravec, PC PROJEKT, IČ: 44403445 na zpracování studie a návrhu a posouzení všech 

dostupných variant odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci, včetně porovnání 

investičních propočtových nákladů za cenu ve výši 79 860 Kč.  

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

2. Plán rozvoje sportu obce 

- starosta požádal o posunutí termínu na zpracování do 3/2022 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Plán rozvoje sportu obce bude předložen k odsouhlasení ve 

3/2022.  

 

3. Rozpočet obce na r. 2022 

- starosta předložil návrh na hospodaření v r. 2022 v režimu rozpočtového provizória do doby 

schválení rozpočtu na r. 2022 (důvodů je hned několik, doposud není přijat rozpočet ČR, 

rozkolísanost rozpočtových příjmů obce v roce 2021 z důvodu COVID 19 a nutnost výrazně 

měnit rozpočet na příjmové stránce), návrh rozpočtu bude projednán a předložen ke schválení 

nejpozději do 28.2.2021 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo hospodaření v r. 2022 v režimu rozpočtového provizória do 

doby projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2022, nejpozději do 28.2.2022. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

 

4. Plánované akce na r. 2022 

- ZÁZEMÍ JAROŠOV pro turistický ruch, do 15.12.2021 bude podána žádost o stavební 

povolení ve sloučeném řízení, do 17.12.2021 bude podána žádost o dotaci z Národního 

programu podpory cestovního ruchu v regionech podprogram Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu MMR Výzva 1/2022/117D72100, dotační rámec 10 000 000 

Kč, dotace 50%  

 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo podání žádosti na akci ZÁZEMÍ JAROŠOV o dotaci 

z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech podprogram Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu MMR Výzva 1/2022/117D72100. Zároveň schvaluje dofinancování akce 

z vlastních zdrojů. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- v souvislosti s úpravou projektu je potřeba revokovat (odvolat) Usnesení č. 2 ze zasedání 

zastupitelstva č. 2021/11/1 ze dne 2.11.2022 

 



Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo revokaci Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/1 

ze dne 2.11.2022. 

Poměr hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 

 

- starosta v té samé souvislosti předložil cenovou nabídku na zpracování projektové 

dokumentaci ZÁZEMÍ JAROŠOV od Ing. Martin Novák v ceně 123 723 Kč vč. DPH 

 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo cenovou nabídku Ing. Martin Nováka na zpracování projektové 

dokumentace na ZÁZEMÍ JAROŠOV ve výši 123 723 Kč vč. DPH. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- starosta dále informoval o podání žádosti o dotaci z POV Pk na rekonstrukci střech márnice 

na hřbitově a trafostanice u MŠ, projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva 2.11.2021, 

termín podání žádosti do 31.12.2021; jako každoročně je v této souvislosti projednána 

aktualizace Programu obnovy venkova obce Jarošov 

 

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo aktualizaci Programu obnovy venkova obce 

Jarošov. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- dále bude v r. 2022 realizována akce oprava místních komunikací na kterou má obec 

uzavřenou smlouvu s dodavatelem a finanční prostředky z dotace MMR  

 

5. Ostatní provozní záležitosti 

- starosta předložil k projednání a schválení Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

 

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- starosta požádal zastupitele o projednání a schválení rozdělení finanční podpory ve výši 

10 000 Kč mezi Charitu Nové Hrady a Charitu Dolní Újezd, obě charity v obci poskytují 

služby potřebný spoluobčanům 

 

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo poskytnutí finanční podpory pro činnost obou 

charit rovným dílem tzn. Charita Nové Hrady 5 000 Kč a Charita Dolní Újezd 5 000 Kč. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- Plán inventur 

 

Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo složení inventarizační komise ve složení: 

 

Petr Stráník, předseda 

Alena Tylichová, člen 

Jitka Hauptmanová, člen 

 

Začátek inventarizace: 31.12.2021 

 

Inventarizační komise předloží výsledek fyzické inventury starostovi obce v termínu do 15.1.2022, 

následně starosta předá k projednání zastupitelstvu obce v termínu do 31.1.2022. 

 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 



- úprava podmínek pronájmu prostor budovy Obecního úřadu; k pronájmu pouze prostory sálu 

v 1. patře + bar; zázemí sálu bylo vybaveno myčkou nádobí, nádobím, pípou, kompresorem, 

prosklenou lednicí, kuchyní; předávání bude probíhat vždy fyzicky, počítá se, že úklid si 

zajišťuje na vlastní náklady nájemce; bude zajišťovat Jitka Hauptmanová 

 

 

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo Provozní řád multifukčního sálu v 1. patře 

Obecního úřadu (Jarošov 96) s přílohou č. 1 Ceny pronajímaných prostor od 1.1.2022. Cena za pronájem 

se se stanovuje ve výši 2 000 Kč/Pá, So, Ne / 1 200 Kč/Pá, So, Ne místní obyvatelé. Jednodenní akce 

dohodou. Spolky a zájmová sdružení působící v obci jsou od nájmu osvobozeny. 

Poměr hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 

 

- starosta informoval o nutnosti upravit vodné v důsledku navýšení sazby el. energie s účinností 

od 1.11.2021 (silová elektřina NT +89%, VT +75%), cena el. energie činí 25% výrobních 

nákladů na 1m3 pitné vody, zároveň zdražují další služby související s výrobou pitné vody 

(cejchování vodoměrů, náklady na údržbu a výměnu zařízení), příští rok nás čeká plánovaná 

výměna čerpadla a armatur výtlačného potrubí o délce cca. 70 m (očekávané navýšení oproti 

ceně před 11 lety o min. 100%) 

 

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/2 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo úpravu vodného od 1.1.2022 následovně: 

Vodné: 36,40 Kč/m3 bez DPH 

Poplatek za pronájem vodoměru: 25 Kč/měsíc bez DPH 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

 

5. Diskuse 

--- 

 

 

 

Zapsal:        …….…………………..      

Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta      

 

 

 

 

Ověřili:        …….…………………. 

     Jan Lněnička 

                   člen zastupitelstva 

 

         …….………………….. 

                             Michal Doležal 

                           člen zastupitelstva            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jarošově dne 30.11.2021 


