
 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

Číslo: 2019/03/1 
Datum: 19.3.2019 

Přítomni/omluveni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Plánované akce v roce 2019, financování 
2. Záměr koupit/ prodat/směnit pozemky, koupit stavbu 
3. Územní plán, harmonogram, financování 
4. Záměr získat náhled na uspořádání a rozvoj u rybníka a hřiště 
5. Ostatní provozní záležitosti 
6. Diskuze 

Jmenování zapisovatele: Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů: Jitka Hauptmanová 

Alena Tylichová 

 

 

Průběh jednání:  

1. Plánované akce v roce 2019, financování 
● Mateřská škola: Dokončení rekonstrukce kuchyně (vybavení kuchyně, šatní skříňky pro 

personál, rozpočet 300 000 Kč, podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje, očekávaná výše dotace 170 000 Kč) 

● Svodnice do lesních cest: Očekávaná výše dotace cca 45 000 Kč od Sdružení obcí 
Toulovcovy Maštale Programu obnovy venkova Pardubického kraje, poměr dotace 70/30 

● Vjezd do dvora mateřské školy: kanalizace, úprava plochy, podána žádost o dotaci z MAS 
Litomyšlsko, předpokládané náklady 150 000 Kč, poměr dotace 70/30 max. 35 000 Kč 

● Komunikace: rozpočet 300 000 Kč, podána žádost o dotace od Ministerstva pro místní 
rozvoj na akci 1,5 mil. Kč, poměr dotace 70/30 

 (Fulíkova zahrada, centrum obce ke středisku a kolem Vavrušky  a Lebedů, rozpočet  
 1,5 mil. Kč) 

● Vodovod: rozpočtováno 285 000 Kč, bude podána žádost o dotaci na opravu vodovodu 
ve stávajícím vedení do 30.6.2019, akce cca 1 mil. Kč, 50/50 

● Hřiště pod rybníkem: pokračování v úpravách, svépomocí SDH Jarošov 
● Dokončení archivu OÚ: beton podlaha - svépomocí SDH Jarošov, topení Petr Lustyk, 

ostatní brigádníci 
 
2. Záměr koupit/ prodat/směnit pozemky, koupit stavbu 

● manželé Drobní, Jarošov 61: pozemek po zaměření, záměr prodat/směnit, směnná 
smlouva, vjezd 

● p. Rejman Litomyšl: pozemek pod chatou u Cikánky 



● Trafostanice: nákup trafostanice do vlastnictví obce 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/03/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo záměr prodat/směnit pozemky dle návrhu GP 217_2018          
zhotovený Geodetickou kanceláří Heleny Havranové. Min. cena 80,- Kč/m2. 

Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/03/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo záměr prodat st.p.č. 173 v k.ú. Jarošov u Litomyšle u             
skalního útvaru Cikánka za cenu min. 500 Kč/m2 bez DPH. 

Pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/03/1 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí kupní cenu od vlastníka trafostanice ČEZ a bude v této záležitosti dále 
jednat. 

3. Územní plán, harmonogram, financování 
První schůzka 26.3. - mapování terénu pro zpracování 
Do 30.11.2019 - návrh k projednání 
Cena dle smlouvy o dílo 100 000 Kč, dotace Pardubického kraje 70 000 Kč 
 

4. Záměr získat náhled na uspořádání a rozvoj u rybníka a hřiště 
Návrh na osázení dřevinami - bude požádána Ing. Iva Motyčková 
Obnovení máchadla - Petr Stráník 
Urbanistická studie - Ing. Arch. Tomáš Slavík  
Projekt na zastřešení části sportoviště/zázemí - Ing. Martin Novák 
Úvaha: přírodní parkoviště - Trinklova zahrada 
 

5. Ostatní provozní záležitosti 
● Kulturní komise: 

● Pardubice: uskutečněn zájezd na divadelní představení Z postele do postele 
15.3.2019, financování (vstupenka 300 Kč, autobus 100 Kč), obec se podílela 200 
Kč/osoba 

● Beseda 31.3. 2019 od 17 hod Stopem z Vladivostoku do Petrohradu na sále OÚ 
● Vítání občánků: duben – květen, termín ještě není určen 
● Příspěvek pro SDH Jarošov na pořádání okresního kola hry PLAMEN 31.5-1.6.2019: 20-30 

tisíc Kč 
● Úprava sazby za vedení účetnictví 
● Úprava nájemného (byty v Mateřské škole) 
● Úprava rozpočtového opatření č. 2 
● projednání Výroční zprávy za rok 2018 podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/03/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo příspěvek pro SDH Jarošov na pořádání okresního kola hry           
PLAMEN ve výši 25 000 Kč. 
Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 1 
 
 



Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/03/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo úpravu rozpočtového opatření č. 2. 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2019/03/1 
Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávy za rok 2018 podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 
 
 

6. Diskuze 
● Ořezat keře u rybníka 
● Zaváží se „Hliňák“ - úprava poplatku za uložení 
● Kapacita MŠ 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jiřina Hofmanová Ing. Martin Olbrich  

   místostarostka           starosta 

 

 

 

Ověřili: Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva 

Alena Tylichová, člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 


