
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2020/11/1 

                                                                                                      Datum:  24.11.2020 
 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
 

1. Záměr prodat pozemek 

2. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 7 

3. Financování platu učitelky MŠ 

4. Návrh rozpočtu na r. 2021 

5. Ostatní 

6. Diskuse 

 
Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 
Jmenování ověřovatelů:  Jan Lněnička 

     

    Michal Doležal    
 

Průběh jednání: 
 
1. Záměr prodat pozemek 

- starosta seznámil přítomné se žádostí p. Vlastimila Andrleho na odkoupení lesního pozemku 

dle návrhu geometrického plánu č. 392/2020, jedná se o pozemek bezprostředně sousedící 

s jeho nemovitostí chata ve Vranicích č.ev. 3, kterou nabyl v letošním roce 
 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo záměr prodat pozemek p.p.č. 619/27 v k.ú. Jarošov 

u Litomyšle o výměře 154 m dle GP č. 392/2020 vč. porostu s podmínkou, že porost bude oceněn 

samostatně a jeho cena bude připočítána ke kupní ceně za pozemek.   
Poměr hlasování: PRO:  6, PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 

 
2. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 7 

- starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtového opatření 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 7.   
Poměr hlasování: PRO:  6, PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 

 

 

3. Financování platu učitelky MŠ 

- starosta seznámil zastupitele s e-mail žádostí ze dne 4.11.2020 starostům obcí spádové MŠ za 

účelem financování platu učitelky MŠ na období 1.1.-31.8.2021 po otevření nové třídy, navržen 

příspěvek podle počtu obyvatel s tím, že na obec Jarošov připadne min. 107 000 Kč, Vidlatou 

Seč 91 159 Kč, Chotěnov 37 805 Kč, Nová Ves u Jarošova 21 037 Kč   

- všechny uvedené obce přislíbili financování v navržených částkách, bude řešeno formou 

darovací smlouvy v 1/2021 

- bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2021 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 



4. Návrh rozpočtu na r. 2021 

- starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na r. 2021, přílohou 

- oproti návrhu rozpočtu pro rok 2020 uvažováno s propadem daňových příjmů min. o 

700 000 Kč (důvodem jsou dopady zrušení superhrubé mzdy a zvýšení nezdanitelného 

základu na poplatníka a v neposlední řadě přetrvávající dopady covid-19) 

- byly hledány další zdroje spočívající i ve snížení některých výdajů, aby nedošlo 

k paralyzování chodu obce (snížení odměn zastupitelů na polovinu, snížení odměny 

místostarosty z 7 000 Kč na 5 000 Kč a poskytnutí daru obci starostou ve výši 60 000 

Kč) 

- počítá se s prodejem pozemků na výstavbu RD 

- nebude zapojován zůstatek předchozích let 
 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

a) Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční  

odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 

1.1.2021 takto: 

starosta dle příslušné vyhlášky v min. možné výši 

místostarosta 5 000,- Kč/měsíčně 

předseda výboru nebo komise 750,- Kč,  

člen výboru nebo komise 750,- Kč,  

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 550,- Kč. 

b) Zastupitelstvo obce Jarošov v souladu s § 77 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  

stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce neposkytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé 

funkce ve výše uvedeném bodě 1), ale pouze ve výši nejvyšší měsíční odměny za 

vykonávanou funkci ve výše uvedeném bodě 1). 
c) Starosta obce poskytne Obci Jarošov dar ve výši celkem 60 000 Kč/rok tj. 5 000 Kč/měsíčně, 

které použije pro svoji činnost. 

Poměr hlasování: PRO: 6 , PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2021, příjmy 

5 450 000 Kč a výdaje 5 450 000 Kč.  
Poměr hlasování: PRO: 6 , PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 

5. Ostatní 

 

a) rozdělení výše příspěvku na činnost charit 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozdělení příspěvku ve výši 12 000 Kč rovným dílem mezi 

Oblastní charitu Nové Hrady (v Chotovicích) a Farní charitu v Dolním Újezdu. 

Poměr hlasování: PRO: 4 , PROTI:  2, ZDRŽELI SE: 0 

 

b) měření rychlosti na příjezdu do obce od Nové Vsi u Jarošova bylo zamítnuto Policií ČR, 

začít jednání s Pk za účelem stavebních uprav komunikace za účelem zpomalení vozidel 

(ostrůvky při vjezdech do obce, chodníky v obci, přechody, kruhový objezd namísto 

křižovatky 

 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

 



c) oprava márnice na hřbitově 

 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo podání žádosti na poskytnutí podpory z MAS 

Litomyšlsko konkrétně „Malý leader“ na opravu márnice na hřbitově. 
Poměr hlasování: PRO:  6, PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 

d) prodej pozemků na výstavbu RD 

 starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh Kupní smlouvu jejíž předmětem je prodej p.p.č. 

 896/1 o výměře 595 m2, p.p.č. 108/2 o výměře 139 m2 a p.p.č. 106 o výměře 247 m2 v obci 

 a k.ú. Jarošov u Litomyšle za účelem výstavby RD, text dle schválené vzorové kupní smlouvy  
 

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov (prodávající) a Šárkou 

a Jiřím Nádvorníkovými (kupující).  

 
e) oprava místních komunikací 

 

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo zpracování projektu na opravu místních komunikací 

v části „záves“ a vlevo při příjezdu do Jarošova od Chotěnova a podání podání žádosti o dotaci z Podpory 

obnovy a rozvoje venkova konkrétně DT 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací vyhlášenou 

MMR ČR pro r. 2021. 
Poměr hlasování: PRO:  6, PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo objednávku na služby „Příprava a zpracování 

listinné i elektronické žádosti a dotační management na projekt „Oprava MK Jarošov II“ s dodavatelem Bc. 

Pavel Chudý – Abc DOTACE, IČ: 75266806. 
Poměr hlasování: PRO:  6, PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 

f) oprava márnice na hřbitově 

 

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/11/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo podání žádosti na poskytnutí podpory z MAS 

Litomyšlsko konkrétně „Malý leader“ na opravu márnice na hřbitově. 
Poměr hlasování: PRO:  6, PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0 

 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

     Jan Lněnička 

                    člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

   Michal Doležal 

                          člen zastupitelstva            

       

V Jarošově dne 24.11.2020 


