
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

          Číslo: 2019/12/1 
          Datum: 16.12.2019 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č.1/2019, o místním poplatku z pobytu 

2. Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

3. Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

4. Rozpočet pro rok 2020 

5. Návrh střednědobého výhledu obce Jarošov 

6. Návrh střednědobého výhledu MŠ Jarošov 

7. Návrh rozpočtu MŠ Jarošov na r. 2020 

8. Inventarizační komise 

9. Ostatní 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

    Alena Tylichová 

Průběh jednání:  

1. Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu 

- stávající sazba poplatku 4 Kč/ poplatník/ den zvýšena na 10 Kč/ poplatník/ den   

 

Usnesení č. 1 ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo schválilo/ neschválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Jarošov č. 1/2019, o místním 

poplatku z pobytu. 

Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1 

 

 
2. Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

- stávající sazba poplatku 60 Kč/ pes zvýšena na 100 Kč/pes a každý další pes 200 Kč 

 

Usnesení č. 2  ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/ neschválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Jarošov č. 2/2019, 

o místním poplatku ze psů. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

3. Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu v obci, stávající sazba poplatku zůstává 

nezměněna, činí 600 Kč/ poplatník 

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu v obci žádná fyzická 



osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě 

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více 

osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.   

 

Usnesení č. 3  ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/ neschválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Jarošov č. 3/2019, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

4. Rozpočet pro rok 2020 

● příjmy 4 579 100 Kč 

● výdaje 4 579 100 Kč 

 

Usnesení č. 4  ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/ neschválilo rozpočet na rok 2020. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

 

5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jarošov 

Zastupitelstvo bylo obeznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Usnesení č. 5  ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/neschválilo  návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 

Jarošov. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

 

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Jarošov 

Zastupitelstvo bylo obeznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy na rok 

2020. 

 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/neschválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské 

školy Jarošov. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

7. Návrh rozpočtu Mateřské školy Jarošov na r. 2020 

Zastupitelstvo bylo obeznámeno s návrhem rozpočtu Mateřské školy na rok 2020. 

 

Usnesení č. 7 ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/neschválilo návrh  rozpočtu Mateřské školy Jarošov na r. 2020. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

8. Inventarizační komise 

Starosta obce předložil Plán inventur na r. 2019. 

 



 

Usnesení č. 8  ze zasedání č.  2019/12/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo složení inventarizační komise ve složení:  

Petr Stráník, předseda  

Alena Tylichová, člen  

Jitka Hauptmanová, člen  

Začátek inventarizace: 31.12.2019 

Inventarizační komise předkládá výsledek fyzické inventury starostovi obce v termínu do 15.1.2020, 

následně starosta předá k projednání zastupitelstvu obce v termínu do 31.1.2019. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

 

9. Ostatní 

Zastupitelstvo bere na vědomí:  

● info MŠ - v rámci předprojektového řízení týkajícího se rozšíření Mateřské školy je dle 

návrhu projektanta uvažováno i s přesunutím pomníku padlých na jiné místo. K 

tomuto se občané budou moci vyjádřit v připravované anketě. 

● v rámci POV byla podána žádost o dotaci na komunikaci k lokalitě RD nad bytovkou I. 

etapa (kufr) 

● zrcadlo na křižovatce  -  nedostatečný výhled  při výjezdu na křižovatku směrem od 

rybníka kvůli častému rosení zrcadlové plochy   

● byt č. 1 nad MŠ - dlouhodobě vyskytující se plíseň nad oknem, řeší p. Stráník, předloží 

návrh řešení do 29.2.2020  

● dotace na hasičské vozidlo, prověří podmínky, termíny podání žádosti, řeší p. 

Lněnička co nejdříve 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Jiřina Hofmanová   Ing. Martin Olbrich  

        místostarostka              starosta 

 

 

 

Ověřili:  Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva 

Alena Tylichová, člen zastupitelstva 

 

 

 


