
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Číslo: 2019/4/1 

Datum: 16.4.2019 

Přítomni / Omluveni: dle prezenční listiny 

 

Program 

1. Příspěvek včelařům 

2. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny 

3. Přeložka VN - hřiště 

4. Vítání občánků 

5. Ostatní 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Petr Stráník 

    Michal Doležal 

Průběh jednání: 

1. Příspěvek včelařům 

Příspěvek Českému svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, požádala o dotaci na činnost 

organizace v roce 2019. 

 

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

Zastupitelstvo obce Jarošov schválilo/neschválilo  příspěvek Českému svazu včelařů, základní 

organizace Litomyšl ve výši 1 500 Kč. 

 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

2. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny 

Výše finančního příspěvku Obce na kalendářní rok bude vycházet z evidovaného počtu 

obyvatel obce v předcházejícím kalendářním roce ke dni 31.12., a to ve výši 2,- Kč za 1 

obyvatele. 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh smlouvy na sdružování prostředků na nákup knih do 

výměnného fondu a příspěvek 2,-Kč za 1 obyvatele obce. 

 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

3. Přeložka VN - hřiště pod rybníkem 

Na základě požadavku starosty o přeložku vysokého napětí Jarošov, kat. území: Jarošov u 

Litomyšle, parc. č. : 593/1, Jarošov (lokalita vedle “ travnatého hřiště” u rybníka), bylo zasláno 

vyjádření Provozovatele distribuční soustavy, ČEZ Distribuce, a. s., viz příloha k zápisu. 

 

 

 



 

Usnesení č. 3 2019/4/1 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí vyjádření Provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. 

k zamýšlené přeložce VN v lokalitě hřiště pod rybníkem 

 

 

4. Vítání občánků 

 

Termín pro konání Vítání občánků je stanoven na 12.5. 2019 (neděle) v 15 hod a bude se konat 

na sále OÚ. Každý občánek obdrží finanční hotovost ve výši 500,- Kč a knihu s věnováním.  K 

pohoštění se bude podávat káva a koláče. 

 

Usnesení č. 4 2019/4/1 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo  finanční příspěvek pro každého občánka ve výši 500,- Kč, knižní 

dar v hodnotě cca. 500,- Kč. 

 

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

5. Ostatní 

 

● Možnost oddání v Jarošově: Starosta seznámil zastupitelstvo s požadavkem k oddání v 

Jarošově. Za tímto účelem je potřeba určit místo, kde budou obřady probíhat a čas. 

Tomuto účelu nejlépe vyhovuje sál OÚ. 

 

Usnesení č. 5 2019/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo jako místo vhodné pro svatební obřady sál v 1. patře 

Obecního úřadu v Jarošově, Jarošov č.p. 96 s možností oddávat jakoukoliv sobotu v roce od 9 do 15 

hodin. 

 

● Svoz železa: termín 4.5.2019, zajistí SDH Jarošov 

● Územní plán obce: východiska, návrhy, přednese Ing, arch. pan Slavík, termín 2.5. 2019 

v 18:00 při veřejném zasedání obce. 

● Popelnice: inventura kontejnerů, upozornění na čím dál častěji vyskytující se  

nepořádek u kontejnerů na návsi.  

● Účetní služby: navýšení úhrady za účetní služby od 1.5.2018  

● Cyklo Maštale 2019: termín 22.6.2019, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale opět pořádá 

cyklistický závod v přírodní rezervaci Maštale, trasy závodu vedou po lesních cestách, 

ve většině případů po značených cyklotrasách. 

● webové stránky obce: nový web bude splňovat veškeré náležitosti pro veřejnou správu 

dokumentů. 

● Úvaha o koupi štěpkovače: odloženo 

 

 

Zapsala:

Jiřina Hofmanová 

              místostarostka  

 

Ing. Martin Olbrich 

        starosta

Ověřili: 

Petr Stráník, člen zastupitelstva  Michal Doležal, člen zastupitelstva 


