
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2020/2/2 

                                                                                                      Datum:  25.2.2020 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny  

Program: 
 

1. Urbanistická studie – okolí rybníka  
2. Prodej pozemků pro výstavbu RD 

3. Plánované a mimořádné akce r. 2020 

4. Ostatní provozní záležitosti 

5. Diskuze 
 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 
 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

     

    Jan Lněnička    
Průběh jednání: 
 
1. Urbanistická studie – okolí rybníka  

- Ing. Arch. Tomáš Slavík, sw architekti s.r.o. 

 
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/2/2 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh urbanistické studie, zpracované ing. Arch. Tomášem 

Slavíkem, sw architekti s.r.o. 

 

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

2. Prodej pozemků pro výstavbu RD 

- starosta seznámil přítomné se zněním návrhu kupních smluv na odprodej pozemků za účelem 
výstavby RD k trvalému bydlení pro Martina Soukupa a PhDr. Katherine Koting 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/2/2 
 Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a Martinem 

Soukupem o prodeji pozemků dle Geometrického plánu číslo 209-132/2017, vyhotoveného 

společností Geodetická společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, a 

to: 
 1. z pozemkové parcely číslo 355/2 byla vyčleněna pozemková parcela číslo 355/2 o výměře 507 m2 a 

z pozemkové parcely číslo 351/1 byla vyčleněna pozemková parcela číslo 351/7 o výměře 406 m2, obě 

za kupní cenu 242 000 Kč vč. DPH (odpovídá ceně 200 Kč/m2 bez DPH). 
 2. byla z pozemkové parcely číslo 351/1 vyčleněna pozemková parcela číslo 351/6 o výměře 960 m2, 

za kupní cenu 58 080 Kč vč. DPH (odpovídá ceně 50 Kč/m2 bez DPH) 

 3. složení kauce 48 000 Kč, která bude vyplacena kupujícímu po splnění podmínek Kupní smlouvy 
 

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

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/2/2 
 Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a PhDr. Katherine 

Koting a na prodej pozemků dle Geometrického plánu číslo 209-132/2017, vyhotoveného společností 

Geodetická společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61 a to: 
 1. ze stavební parcely číslo 46 byla vyčleněna pozemková parcela číslo 896/1 o výměře 595 m2,  

z pozemkové parcely číslo 108 byla vyčleněna pozemková parcela číslo 108/2 o výměře 139 m2, nově 

ustanovena výměra pozemkové parcely číslo 106 na 247 m2, všechny za kupní cenu 59 351 Kč vč. DPH 

(odpovídá ceně 50 Kč/m2 bez DPH). 
 2. složení kauce 49 050 Kč, která bude vyplacena kupujícímu po splnění podmínek Kupní smlouvy 

 

 



Paní PhDr. Katherine Koting písemnou formou požádala o odpuštění složení kauce. 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/2/2 

 Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo žádost PhDr. Katherine Koting o odpuštění složení kauce ve 
výši 49 050 Kč. 

  

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

3. Plánované a mimořádné akce r. 2020 

- položení el. kabelu pro veřejné osvětlení (do komunikace, lokalita: pozemky pro výstavbu RD) 
- zhotovení štěrkové komunikace (lokalita: pozemky pro výstavbu RD), žádost o dotaci z POV 

Pk, dotace 50/50, očekávané náklady 468 000 Kč 
- obnovení máchadla (lokalita: u rybníka), žádost o dotaci z MAS litomyšlsko, dotace 70/30, 

dotace cca. 30 000 Kč, počítáme, že dotace pokryje zejména nákup dubových hranolů 
- oprava střechy márnice (lokalita: hřbitov), žádost o dotaci na údržbu veřejných prostranství 

SOTM Maštale + POV Pk, dotace 70/30 (na hodnota akce cca. 58 000 Kč, dotace cca. 49 000 

Kč, prostředky obce cca. 17 000 Kč) 
- obnovení mostku Vranice 
- Mateřská Škola zvýšení kapacity  

 
4. Ostatní provozní záležitosti 

- informace k územnímu plánu - rebonifikace 
- informace o zůstatcích obce na účtech: úvěrové účty celkem – 2 667 576 Kč (vodovod - 328 563 

Kč, byty – 604 916 Kč a OÚ – 1 734 097 Kč); běžný účet + 642 428 Kč (ČNB 48 687 Kč, ČS 
595 741,96 Kč) 

- pozvánka na „Školení řidičů“, 13.3.2020 od 18.00 
- Kulturní komise a komise pro občanské záležitosti plánuje další pouťovou mši v neděli 5.7.2020 

od 17.00; tentokrát po ukončení mše bude následovat kulturní program formou posezení při 

muzice 

- účetní uzávěrka Mateřské školy Jarošov za rok 2019 
 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/2/2 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo účetní uzávěrku Mateřské školy Jarošov, okres Svitavy, za rok 
2019 včetně výsledku hospodaření - tj. ztráty ve výši 6 280,12 Kč a schvaluje úhradu této ztráty z 

rezervního fondu. 

Přílohy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 

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

5. Diskuse 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 

 

 

Ověřili:        …….………………….     ………………………... 

Jitka Hauptmanová              Jan Lněnička 

                   člen zastupitelstva          člen zastupitelstva 

 

V Jarošově dne 25.2.2020   


