
 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

             Číslo: 2020/5/1 
          Datum: 11.5.2021 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Lokalita u rybníka a hřiště – „zaves“ 

2. Plánované, realizované akce v r. 2021 

3. Mateřská škola Jarošov 

4. Územní plán 

5. Ostatní 

6. Diskuse 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

    Jitka Hauptmanová 

 

     

Průběh jednání:  

1. Lokalita u rybníka a hřiště – „zaves“ 

- úprava dopravního značení, placené parkování, stánek (info, občerstvení), ve spolupráci 

s MM  

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/5/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo záměr zřízení placeného parkoviště za hřištěm na                 
p.p.č. 1/1 v k.ú. Jarošov u Litomyšle, související úpravu dopravního značení, zřízení informačního 
stánku na p.p.č. 1/1 v k.ú. Jarošov u Litomyšle, které bude provozovat Mikroregion Maštale, svazek 
obcí. Zároveň zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dojednat konkrétní podmínky užívání. 
Pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0  
 
 

2. Plánované, realizované akce v r. 2021 

- komunikace lokalita RD (do 6/2021 kufru v celé délce, během prázdnin odvodnění, cca. 

½ obrubníků případně zatravňovací dlažby) 

- vodovod lokalita RD (do 6/2021 kompletní vodovod dle PD vč. přípojek k pozemkům, 

kolaudace 7/2021) 

- oprava márnice (požádáno o dotaci od MAS Litomyšl, dotace nebude, navrhuji přesunout 

na příští rok) 

- výměna dveří hasičské zbrojnice (provedena úpravy podlahy, dokončení 5-6/2021) 

- projektová příprava na případnou revitalizaci vrtu (příprava dokumentace pro 

případnou žádost o dotaci) 



 

- návrh a posouzení nákladovosti realizace ČOV a kanalizace v obci Jarošov (výsledek by 

měl být na podzim 2021) 

- telefonní budka vedle OÚ (projektová příprava na přestavbu na ukládání jídlonosičů a 

knihobudku) 

- revize počtu nádob na třídění odpadů, počtu svozů, nákladů na likvidaci odpadu (co 

nejdříve) 

- herní prvek zahrada MŠ v ceně cca. 30 000 Kč 

- oplocení a branka zahrada MŠ  

 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/5/1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 

3. Mateřská škola Jarošov 

- náklady celkem dle SoD 7 414 722 Kč, financování 90% dotace MFČR, 10% Obec tj. 

714 473 Kč, konečné vyúčtování akce do 30.6.2021 

- kolaudace 20.5.2021 

- požádáno o zvýšení rejstříkové kapacity z 25 na 35 dětí 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/5/1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

4. Územní plán 

- starosta shrnul průběh procesu vytváření Územního plánu obce Jarošov, rozvojové plochy 

byly otázkou kompromisů, při veřejném projednávání návrhu ÚP nikdo nepodal žádnou 

námitku 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/5/1 

Zastupitelstvo obce Jarošov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
 
I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Jarošov a s jeho odůvodněním,  

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Jarošov není v rozporu s 
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení 
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,  

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění územního plánu Jarošov,  

IV. se rozhodlo vydat územní plán Jarošov formou opatření obecné povahy č. 1/2021, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení,  

V. tímto zrušuje opatření obecné povahy č. 1/2009. 
 
Pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0  
 



 

 

 

5. Ostatní 

- Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na akci 

„Oprava obslužné komunikace“ ve výši 110 000 Kč, dotace činí 60%  

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na 
akci „Oprava obslužné komunikace“.  
Pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0  
 

- informace o konání HBK 24.7.2021 v Jarošově 
 
 

6. Diskuse 

--- 

 

 

Zapsala:  Jiřina Hofmanová   Ing. Martin Olbrich  

        místostarostka              starosta 

 

 

Ověřili:  Alena Tylichová, člen zastupitelstva 

 

  Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva     

   

 

 

 

 

 


