
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2022/2/1 

                                                                                                      Datum:  8.2.2022 

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:  Jitka Hauptmanová 

     

    Jan Lněnička    
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. 2022/2/1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 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 – závětrná clona parcely RD 

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

-  

 

 

3. Ostatní provozní záležitosti 

- účetní závěrka MŠ Jarošov za rok 2021 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo účetní uzávěrku Mateřské školy Jarošov, okres Svitavy, za rok 

2019 včetně výsledku hospodaření - tj. ztráty ve výši 55 226,35 Kč a schvaluje úhradu této ztráty 

z provozní dotace na rok 2022. 

Přílohy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 

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



- vstup na schodiště k bytům MŠ, pořízení dveří z Al konstrukce podobně jako vstup do MŠ, 

nabídková cena 78 843,60 Kč vč. DPH, odpovídá cca. ceně za realizaci podobných dveří do MŠ 

v r. 2020 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo  nabídku na dodání vstupních dveří na schodiště k bytům MŠ 

bez realizace zednických prací – zapravení interiér a exteriér, bude provedeno svépomocí. Tedy za cenu 

bez DPH 67 227,60 Kč. 

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

- přejmenování zastávek, starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Pardubického kraje na 

přejmenování zastávek v naší obci, tak aby lépe vypovídalo místu, kde se nachází v současnosti 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem na přejmenování zastávek v naší obci a ukládá starostovi 

obce, aby toto stanovisko sdělil ve lhůtě do 21.2.2022 Pardubickému kraji. 

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

- memorandum o partnerství ohledně záměru energetického využití komunálních odpadů 

(spalování) ZEVO Opatovice; partneři AVE CZ, EOP Elektrárny Opatovice, konkrétní Obce; 

týká se příslibu obce s účastí v záměru (mimo jiné množstevně pro potřeby nastavení kapacity) 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo  Memoranda o partnerství ohledně záměru energetického 

využití komunálních odpadů ZEVO Opatovice 

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

- žádost o příspěvek Oblastní charita Polička, návrh vyhovět z důvodů využívání služeb 2 občany 

obce 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo poskytnutí příspěvku pro Oblastní charita Polička, IČO: 

49325515 na její činnost v roce 2022 ve výši 2 500 Kč. 

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

 

- kanalizace pod Xaverovem, havarijní stav prvního úseku o délce 50m, tlakové čištění bylo 

neúspěšné, voda se i nadále rozlévá do louky, kanalizace není majetkem obce, součást meliorací 

z minulém století, do kanalizace zaúsťuje potok od jarošovského rybníka, dešťová kanalizace 

z obce, dešťová kanalizace z Xaverova, kanalizace zabraňuje podmáčení louky ve vlastnictví 

soukromého vlastníka, který pronajímá ZD Dolní Újezd, celkem zjištěné náklady na výměnu 

50m kanalizace činí 300 000 Kč (6 000 Kč/m2) 

 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce bere zprávu o kanalizaci pod Xaverovem na vědomí. 

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

 

- mimořádná odměna za 25 let zaměstnání u zaměstnavatele Obec Jarošov jako účetní paní Janě 

Lněničkové  

 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo vyplacení mimořádné odměnu 5 000 Kč hrubého paní Janě 

Lněničkové za 25 let zaměstnání u zaměstnavatele Obec Jarošov. Tato bude vyplacena v průběhu roku 

2022. 

Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 

 

- prověřit informace u vlastníka tzv. Šplíchalovi louky a přilehlých pozemků stejného vlastníka 

o jejím případném prodeji 

 

 



 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce prověřit informace o případném získání do vlastnictví obce 

tzv. Šplíchalovi louky a přilehlých pozemků stejného vlastníka. Dále ukládá starostovi ověřit cenu 

takových pozemků vč. porostů. 

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

 

- žádost o příspěvek Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl, návrh poskytnout 

příspěvek 3 000 Kč jako v r. 2021 

 

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/2/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo poskytnutí příspěvku pro Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Litomyšl, IČO: 62675290 na jejich činnost v roce 2022. 

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

 

 

4. Diskuse 

 
- problematické parkování u MŠ, navrhnout adekvátní řešení - i formou úpravy dopravního 

značení (zákaz stání, zákaz zastavení, vyhrazené parkování apod.) 

- chodníky v obci, kritické místo od křižovatky k odbočce na hřbitov, nevyhovující technický 

stav 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:        …….…………………..      

Ing. Martin Olbrich 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

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

Jitka Hauptmanová              Jan Lněnička 

                   člen zastupitelstva          člen zastupitelstva 

 

 

 

V Jarošově dne 8.2.2022   


