
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2020/7/1 

                                                                                                      Datum:  21.7.2020 

 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
 

1. Dotace z POV Pardubického kraje 

2. Nájemní smlouva pozemků 148/2 a 148/3 v k.ú. Jarošov u Litomyšle 

3. Měření rychlosti v obcích Mikroregion Litomyšlska 
4. Dezinfekční stojany – individuální dotace Pardubického kraje prostřednictvím ML 

5. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

6. „Jarošov – zvýšení kapacity MŠ“ - informace 
7. Ostatní  

8. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 
Jmenování ověřovatelů:  Petr Stráník 

     
    Michal Doležal    

 

Průběh jednání: 
 
1. Dotace z POV Pk 

• starosta seznámil přítomné s texty Smluv o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova a 
to: 
1/ „Podpora prodejny v budově OÚ“ (dotace ve výši 50% vynaložených nákladů Obcí 

 v r.  2019, dotace celkem 33 609,- Kč) 
2/ „Komunikace k RD Jarošov, nad bytovkou, I. etapa“ (dotace 50/50, dotace celkem                 

80 000 Kč) 

• starosta seznámil přítomné s textem Smlouvy o poskytnutí dotace z programové účelové 

dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na r. 2020 na pořízení 

zásahových oděvů a zásahové obuvi (dotace 70/30, dotace max. 21 000 Kč) 
 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na 

akci „Podpora prodejny v budově OÚ“ v celkovém objemu poskytovaných prostředků 33 609,- Kč. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na 

akci „„Komunikace k RD Jarošov, nad bytovkou, I. etapa“ v celkovém objemu poskytovaných 
prostředků 80 000,- Kč tj. 50% skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2020. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI:0 , ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
z rozpočtu Pardubického kraje na r. 2020 na pořízení zásahových oděvů a zásahové obuvi v max. 

objemu poskytovaných prostředků 21 000,- Kč tj. 70% skutečných nákladů vynaložených na akci. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 



2. Nájemní smlouva pozemků 148/2 a 148/3 v k.ú. Jarošov u Litomyšle 

• starosta seznámil přítomné s textem návrhu nájemní smlouvou č. 86N20/19 s účinností od 
18.7.2020 a dohodou o zaplacení úhrady za užívání věcí č. 86N20/19 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Nájemní smlouvy č. 86N20/19 s účinností od 18.7.2020 

a dohodu o zaplacení za užívaní nemovité věci č. 86N20/19. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 
Zastupitelstvo obce ukládá/neukládá starostovi obce podat žádost u Státního pozemkového úřadu České 

republiky o úplatný převod pozemku č. 148/2 o výměře 100 m2 a pozemku č.148/3 o výměře 80 m2, 
vše v k.ú. Jarošov u Litomyšle do vlastnictví Obce Jarošov. 
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI:0 , ZDRŽELI SE:0  

 

 

3. Měření rychlosti v obcích Mikroregion Litomyšlsko 

• starosta seznámil přítomné s projektem ML na měření rychlosti, potřeba sdělení našeho 

zájmu do 31.7.2020  
 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 
Zastupitelstvo obce má zájem/nemá zájem se zapojit do projektu měření rychlosti v členských obcích 
ML. 
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 1 , ZDRŽELI SE: 0 

 

4. Dezinfekční stojany – individuální dotace Pk prostřednictvím ML 

• starosta seznámil se sdělení ohledně získané individuální dotace Pk na projekt „Zvýšení 

hygienické ochrany občanů Litomyšlska“ ve výši celkem 200 000 Kč,  orientační výše 

dotace pro našo obec činí cca. 5 300 Kč, potřeba sdělení našeho zájmu do 31.7.2020  

 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 

Zastupitelstvo obce má zájem/nemá zájem se zapojit do projektu „Zvýšení hygienické ochrany 

občanů Litomyšlska“. 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI:0 , ZDRŽELI SE: 0  
 

5. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

• starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.4, který na straně příjmů řeší 

převážně projednávané dotace v bodě 1 a na straně výdajů úpravu zejména v souvislosti 
s projektem „Jarošov – zvýšení kapacity MŠ“  (projekt pro stavební povolení a realizaci) a 

přesuny některých položek z důvodu nerealizace některých projektů v souvislosti 

s výpadkem daňových příjmů (COVID 19), pro pokrytí úprav rozpočtu zapojen zůstatek 

loňského roku ve výši 210 000 Kč (počítalo se s tím, avšak doposud nezapojen)  
 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/7/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4. 
Poměr hlasování: PRO: 7 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 
 

6. „Jarošov – zvýšení kapacity MŠ“ - informace 

• starosta seznámil přítomné: 

• 29.9.2020 – sdělena MFČR připravenost (zasláno datovou schránkou stavební povolení, 

návrh Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem) 

• 16.7.2020 – zasláno datovou schránkou (stavební povolení s vyznačeným nabytím 

právní moci, kopie podepsané Smlouvy o dílo) 



• 10.8.2020 – vypuknutí stavebních prací (do té doby je potřeba ještě vyklidit sklad a 

sklepy k bytům ve dvoře – nutné oslovit nájemníky, bude nabídnuto uskladnění ve skladu 

MŠ, podobné omezení se bude týkat i prostor hasičské zbrojnice – bude řešeno operativně 

po dohodě s dodavatelem) 

• stavební práce budou probíhat dle harmonogramu  

 

 
7. Ostatní 

• Společenský ples 9.1.2020 na sále OÚ, pořadatel Obec ve spolupráci s SH ČMS SDH 

Jarošov 

 

 
8. Diskuse 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Zapsal:        …….…………………..     …….………………….. 

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 
 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

     Petr Stráník 

                    člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

                           Michal Doležal 

                         člen zastupitelstva            

       

 

 

 

 

 

 

 

V Jarošově dne 21.7.2020 


