
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2022/2/2 

                                                                                                      Datum:  22.2.2022 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny  

Program: 
 

1. Návrh rozpočtu na rok 2022 

2. Plánované akce na rok 2022 

3. Ostatní provozní záležitosti 

4. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Ing. Martin Olbrich 

 
Jmenování ověřovatelů:  Jan Lněnička 

     

    Michal Doležal   
Průběh jednání: 
 
1. Návrh rozpočtu na rok 2022 

- starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na r. 2022 

- oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu snížena rezerva o 105 000 Kč, navýšeny výdaje pro 

předškolní zařízení o 50 000 Kč z důvodu pokrytí ztráty za r. 2021, navýšeny výdaje za sběr a 

odvoz komunálního odpadu o 50 000 Kč z důvodu nákupu kontejnerů, navýšeny výdaje 

v položce dotace SDH o 5 000 Kč (odměna za jarní úklid obce) 

- návrh přílohou zápisu  

 
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo rozpočet Obce Jarošov na rok 2022. Rozpočtové příjmy 6 426 600 

Kč, rozpočtové výdaje 6 426 600 Kč. 

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

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Jarošov na r. 2023-

2025. 

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

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo rozpočet Mateřské školy Jarošov, okres Svitavy na rok 2022.  

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

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Jarošov, 

okres Svitavy na r. 2023-2025. 

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

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo ukazatele převodu provozní dotace Mateřské školy Jarošov, 

okres Svitavy pro r. 2022. 

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

 

 

 

 

 

 



2. Plánované akce rok 2022 

- obecní komunikace kolem Koutných, zaves 

- projekt, získání stavebního povolení ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ 

- posouzení odkanalizování obce 

- odvodnění komunikace parcely RD, obrubníky + odstavné plochy parcely RD 

- vodovod: výtlačné potrubí + čerpadlo vrt výměna, chlorátor vrt 

- střechy márnice, trafostanice 

- lípy hřbitov (prořezání, odstranění jmelí) 

- výsadba stromů – větrolam pod vodojemem (RD) 

- výsev květin, výsadba rostlin veřejné prostranství u OÚ, u MŠ a u sochy Toulovce 

- nový herní prvek na zahradu MŠ 

 

 

3. Ostatní provozní záležitosti 

 

- 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 8 032 Kč, tato částka přispěla k nákupu knih do výměnného 

fondu, využívá i Obecní knihovna Jarošov 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

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

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice pro rok 2022 s příspěvkem ve výši 2,- Kč za 1 

obyvatel obce. 

PRO: 7,  PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0  

 

- starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

IV-12-2021949/VB/1, Jarošov, parcela 44 - kNN 

 
Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

2021949/VB/1, Jarošov, parcela 44 – kNN za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč. 

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

 

- starosta seznámil s nabídkami na betonové zboží na komunikaci v lokalitě RD (obrubníky, 

zatravňovací dlaždice, hmatová dlažba), množství dle výkazu výměr z projektové 

dokumentace, poptány Stavební sdružení Boštík s.r.o. (nabídli za 141 109,91 Kč bez DPH) a 

Stavebniny DEK a.s., pobočka Svitavy (nabídli za 157 104,82 Kč bez DPH, nabídnuty 

alternativní obrubníky, které neodpovídali zadání dle projektové dokumentace) 

 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo využití nabídky od Stavební sdružení Boštík s.r.o., které 

předložilo cenově výhodnější nabídku a to za 141 109,91 Kč bez DPH.  

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

 

- starosta seznámil přítomné s cenovou kalkulací nákladů na likvidaci a třídění odpadů za 

předcházející roky vč. predikce pro rok 2022, popsáno v dokumentu, který obdrželi všichni 

společně s předpisem poplatku na r. 2022, i přes tuto skutečnost se očekává, že obec bude provoz 

systému likvidace a třídění odpadů dotovat min. částkou 60 000 Kč (tato zahrnuje i nákup nových 

kontejnerů za účelem posílení tříděných složek odpadu) 

 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/2 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši nákladů na provoz systému likvidace a třídění 

odpadů v obci. 

 

 



4. Diskuse 

---  
 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:        …….…………………..      

Ing. Martin Olbrich 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

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

    Jan Lněnička           Michal Doležal 

                   člen zastupitelstva          člen zastupitelstva 

 

 

 

V Jarošově dne 22.2.2022   


