
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

          Číslo: 2019/9/1 
          Datum: 10.9.2019 

Přítomni/omluveni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Informace o realizovaných akcích 

2. Mobilní rozhlas 

3. Program obnovy venkova obce Jarošov 

4. Diskuze 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

    Alena Tylichová 

Průběh jednání:  

1. Informace o realizovaných akcích 

● oprava průjezdu do dvora Mateřské školy: splašková kanalizace, obnova pochozí 

plochy - pokládka dlažby, osvětlení pro bezpečný příchod nájemníků a zaměstnanců 

Mateřské školky  

● oprava vodovodu  

● oprava komunikací:  

 parcela č.761/36 - nová asfaltová plocha na “točně” a příjezd k bývalému 

zemědělskému družstvu + propojovací komunikace mezi rodinnými domy v 

návaznosti na hlavní cestu 

parcela č.552/2 + 59/9 - nová asfaltová plocha + oprava vjezdů 

● urbanistická studie (území u rybníka): parkovací stání + přírodní “divadlo”, dřevěné 

molo u rybníka,máchadlo, val u hřiště - “tribuna”, pódium + taneční plocha, dřevěná 

zastřešená konstrukce určená k posezení, dřevěná konstrukce určená pro zázemí 

prodeje občerstvení, počítá se s uskladněním  lavic a stolů, dále integrované WC + 

sprcha, mohou využít i turisté, sportovci 

● územní plán 

 

 
2. Mobilní rozhlas 

● změna platformy, díky níž bude obec Jarošov více flexibilní při sdělování informací a o 

kulturním dění v naší obci, zároveň dojde k propojení informačního systému s 

přilehlými obcemi, zejména ve svazku obcí Sdružení Toulovcovy Maštale.   

 

3. Program obnovy venkova obce Jarošov  

- akce k rozvoji hospodářství, akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby, akce 

k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury 

a akce k ochraně a obnově kulturní kraj 

 

Realizováno: 



● výstavba komunikace pro nové RD  

● výstavba víceúčelového hřiště včetně zázemí 

● revitalizace návsi 

● výměna oken a dveří v budově Obecního úřadu 

● oprava vnějšího pláště (zateplení) u budovy Obecního úřadu 

● obnova a modernizace vybavení a sociálního zařízení Mateřské školy 

● vestavba 2.bytové jednotky do půdních prostor budovy Mateřské školy 

● výměna objektu autobusové zastávky Jarošov - rozcestí 

● úprava prostor v I. NP budovy Obecního úřadu za účelem zřízení prodejny 

sméšeného zboží 

● úprava prostor v II. NP budovy Obecního úřadu za účelem vybudování sálu pro 

konání společenských a kulturních akcí 

● podpora provozu prodejny smíšeného zboží v I. NP budovy Obecního úřadu 

provozované soukromým subjektem 

 

Realizováno částečně: 

● oprava střechy - budova Mateřské školy, zbývá 1/3 

● příprava pozemků na výstavbu 4 rodinných domů 

● dokončení opravy vodovodu - zbývá dokončit cca. 1 km vodovodu 

● oprava hasičské zbrojnice - pouze přístavba šatny 

● revitalizace rybníka a jeho okolí 

● vyhotovení symbolů Obce Jarošov 

● rekonstrukce kuchyně Mateřské školy 

● projekt na rozdělení a zasíťování pozemků “nad bytovkou” za účelem výstavby RD 

● výkup/směna pozemků za účelem získání další plochy pro účely výstavby RD 

   

Nové: 

● zázemí pro sál Obecního úřadu 

● zázemí u rybníka 

● revitalizace studny u křižovatky 

● odkoupení a rekonstrukce budovy bývalé trafostanice 

 

Osvětové, kulturní a společenské akce - pravidelné: 

● pálení čarodějnic 

● rozloučení s létem 

● lampionový průvod s kulturním programem pro nejmenší 

● vánoční zpívání u Zvoničky 

 

Osvětové, kulturní a společenské akce - nepravidelné: 

● vítání občánků, cca. 1x za 2 roky 

● besedy s amatérskými cestovateli apod., cca 1x za 2 roky 

 

Činnost mládeže: 

● organizace Junák se sídlem v Proseči 

● při sboru SDH kroužek Mladých hasičů 

 

Knihovnická činnost: 

● zajišťěn provoz obecní knihovny 



Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/9/1 

Zastupitelstvo schválilo změny v programu obnovy venkova obce Jarošov. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0  

 

4. Diskuze:  

● veřejnost nadnesla témata k dodatečnému zamyšlení se nad připravovaným 

kulturním zázemím u rybníka, na základě připomínek proběhne “Workshop” s panem 

Ing. arch. Tomášem Slavíkem, zhotovitelem projektu  

 

 

 

 

Zapsala:  Jiřina Hofmanová   Ing. Martin Olbrich  

        místostarostka              starosta 

 

 

 

Ověřili:  Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva 

  Alena Tylichová, člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 


