
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Číslo: 2019/2/1 

Datum: 12.2.2019 

Přítomni / Omluveni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Nabídka na odkoupení trafostanice 

2. Akce na rok 2019, dotace 

3. Rozpočtové opatření č.1 

4. Ostatní provozní záležitosti 

 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Petr Stráník 

    Michal Doležal 

 

Průběh jednání: 

1. Nabídka na odkoupení trafostanice 

Na naši žádost u ČEZ Distribuce,a.s. týkající se převodu vlastnictví stavby technického 

vybavení (budova bývalé trafostanice u Mateřské školky) nám bylo sděleno, že současný 

vlastník stavby souhlasí s prodejem a na základě vypracování znaleckého posudku navrhuje 

kupní cenu 40 280 Kč. 

Z toho : 

● 35 740 Kč  tržní ohodnocení budovy dle znaleckého posudku 

● 3 540 Kč vypracování znaleckého posudku 

● 1 000 Kč správní poplatek za vklad nemovitosti do katastru nemovitostí 

● 40 280 Kč 

 

 

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

Zastupitelstvo obce Jarošov nesouhlasí s nákupem trafostanice za navrženou “kupní” cenu. Tato 

vychází pouze z technického ohodnocení budovy. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi projednat s 

ČEZ Distribuce, a.s. náš zájem odkoupit trafostanici za tržní cenu ve výši 15 000 Kč (10 460 Kč za 

budovu, 3 540 Kč vypracování znaleckého posudku, 1 000 Kč správní poplatek za vklad nemovitosti 

do katastru nemovitostí). 

 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

 

 

 

 

 



 

2. Akce na rok 2019 

Rozpracováno: 

● budova Obecního úřadu - sklad na půdě, pokládku podlahy zajistí SDH Jarošov 

● vodovod: zažádat o dotaci z Pardubického kraje do 30.6.2019 

● Územní Plán: zažádáno o dotaci 

● realizace haltýře u rybníka - předpokládaná investice 50 000 Kč (okolí rybníka 

vykácení + osazovací plán + výsadba)  

 

Zažádané dotace : 

 MAS Litomyšlsko o.p.s. -  Žádost o podporu realizace projektu ,, Malý LEADER”  

● záměrem předkládaného projektu je výměna splaškové kanalizace, obnova pochozí 

plochy, výměna vjezdových vrat, výměna vchodových dveří do skladu u MŠ, 

oprava/výměna osvětlení a ozelenění 

● rozpočet projektu 150 000 Kč 

● podpora může být poskytnuta pouze do výše 70% z celkových způsobilých výdajů 

nepřevyšujících 50 tis. Kč 

● schválení do 30.6.2019 

 Sdružení obcí Toulovcovy maštale - Program obnovy venkova Pardubického kraje 

● pokládka svodnic na lesních cestách směrem k Panskému stolu  

 Program obnovy venkova Pardubického kraje  

● dokončení rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole 

 

Plánované akce na rok 2020: 

● Mikroregion Litomyšlsko připravuje společný projekt obcí zaměřený na výsadbu a 

ošetření dřevin (dotace 60%, 40%  spolufinancování zajišťuje obec, předmětem je 

ošetření, výsadba a kácení dřevin v intravilánu obce, netýká se výsadby trvalek) 

  zamýšlené lokality:  zastávka u bytovek - vykácení bříz + nová výsadba 

           odborné prořezání aleje ,,v Jordánu” 

širší náves - odborné prořezání, skácení špatných stromů, 

 nová výsadba 

 obnova aleje u rybníka - skácet, vysázet   

   

● možnost podání žádosti o poskytnutí Dotace z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova  - 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací (MMR) 

 

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

Zastupitelstvo obce Jarošov souhlasí s podání žádosti o poskytnutí Dotace z podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova  - 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací (MMR). Ukládá 

starostovi zpracovat podklady vč. podání žádosti v termínu do 28.2.2019. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

3. Rozpočtové opatření č.1 

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1, týkající se úpravy 

rozpočtu 

pro rok 2019. 

 

Příjmy:  363 900 Kč  

Výdaje: 359 400 Kč 

Financování: 4 500 Kč  

 

 



Usnesení č. 3 2019/2/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 1. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

4. Ostatní provozní záležitosti 

 

Závěrečné hospodaření Mateřské školy Jarošov 

Starosta obce oznámil účetní závěrku Mateřské školy Jarošov, okres Svitavy za rok 2018 

včetně 

výsledku hospodaření – tj. ztráty ve výši 32 623,37 Kč a navrhl úhradu této ztráty z rezervního 

fondu. 

 

Usnesení č. 4 2019/2/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo účetní závěrku Mateřské školy Jarošov, okres 

Svitavy za rok 

2018 včetně výsledku hospodaření – tj. ztráty ve výši 32 623,37 Kč a schvaluje úhradu této 

ztráty 

z rezervního fondu. 

Přílohy: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty.  

 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

Darovací smlouva k projektu „Cestou vzájemného porozumění“  

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s darovací smlouvou CVP 2018, předmětem daru 

je peněžní částka ve výši 18 000 Kč, účelem daru je Podpora projektu „Cestou vzájemného 

porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“- financování pracovní činnosti asistentky 

v Mateřské škole. 

 

Usnesení č. 5 2019/2/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo finanční dar ve výši 18 000 Kč na Podporu projektu „ 

Cestou 

vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. 

 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

Žádost o sponzorský dar pro Junák – český skaut z.s. 

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o sponzorský dar na skautský dětský karneval v Makově 

ve výši 500 – 1000 Kč. 

 

Usnesení č. 6 2019/2/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo žádost o sponzorský dar na skautský dětský 

karneval ve výši 

500 Kč. 

 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

 Prodloužení smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí finanční podpory na provoz 

obchodu se smíšeným zbožím v prostorách Obecního úřadu. Jedná se o částku ve výši 42 000 

Kč (3 500 Kč/měsíc x 12 měsíců). 

 

Zastupitelstvo obce dále vzalo na vědomí opakované negativní připomínky k nabízenému 



sortimentu v prodejně. 

 

Usnesení č. 7 2019/2/1  

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo smlouvu o poskytnutí finanční podpory na provoz 

obchodu 

se smíšeným zbožím v prostorách Obecního úřadu na r. 2019 ve výši 42 000 Kč (3 500 

Kč/měsíc x 12 

měsíců). 

 

Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1 

 

Žádost o prodej obecního pozemku 

Zastupitelstvo obce přijalo a vzalo na vědomí žádost o prodej obecního pozemku, na kterém 

je postavena chata „Na Cikánce“. Číslo parcely: st. 173, výměra pozemku 32 m2 , katastrální 

území Jarošov u Litomyšle (657549), číslo LV 10001. Žadatelem o odkup je vlastník chaty, pan 

Tomáš Rejman. Zastupitelstvo zvážilo žádost a v této záležitosti bude dále jednat. 

 

 

 

Zapsala:

Jiřina Hofmanová 

              místostarostka  

 

Ing. Martin Olbrich 

      starosta

Ověřili: 

Petr Stráník, člen zastupitelstva 

Michal Doležal, člen zastupitelstva 


