
 

 

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

          Číslo: 2021/4/1 
              Datum: 27.4.2021 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Organizace dopravy v území kolem hřiště u rybníka - zaves 

2. Rozpočtové změny obce 

3. Výstavba komunikací k RD 

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku ,, Prodejna Jarošov" 

5. Rekonstrukce vrtu 

6. Pořízení DA 

7. Ostatní 

8. Diskuze 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

    Alena Tylichová 

 

Průběh jednání: 

 

1. Organizace dopravy v území kolem hřiště u rybníka – zaves 

-  v důsledku zvýšeného výskytu parkování vozidel návštěvníků přírodní rezervace Toulovcovy 

Maštale v podstatě kdekoliv v obci, dojde k úpravám organizace dopravy kolem hřiště u 

rybníka, a to: 

• přesun stávajícího dopravního značení na křižovatce ,,na zaves“ ke vjezdu na 

travnaté hřiště 

• místo nynějšího dopravního značení, značení nové, se symbolem pro povolené 

parkování, doplněné dodatkovou tabulkou navádějící na placené parkovací stání 

naplánované za tenisovým hřištěm směrem ke Xaverovu  

• vedle domku u hřiště nově umístěn ,,infostánek“ s nabídkou občerstvení  a 

obsluhou po dobu turistické sezony (vlastník a provozovatel Sdružení Toulovcovy 

Maštale) 

 

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí úpravu. 

 

 



 

2.  Rozpočtové změny obce č. 2 

- přijetí dotace z Programu obnovy venkova na opravu obslužné komunikace 34c ve výši 

110 000,- Kč 

- přijetí dotace z Programu obnovy venkova na Podporu prodejny v budově OÚ ve výši 

36 619,- Kč, do výdajů rezerva 

- přijetí kompenzačního bonusu Covid 19 ve výši 8 400,- Kč, do výdajů rezerva 

 

 Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/4/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Rozpočtové opatření obce č. 2. 

PRO : 6 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 

 

3.  Výstavba komunikací k RD 

- během prázdnin uložení odvodňovací hadice a zbudování vsaku nad zastávkou, pokládka 

obrubníků, cca. ½ území 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/4/1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku ,,Prodejna Jarošov“ 

- Návrh smlouvy na poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 na provoz obchodu se 

smíšeným zbožím provozovaným v budově OÚ v Jarošově ve výši 42 000,- Kč. Poskytnuté 

prostředky jsou poskytnuty na mzdové náklady prodavačky. 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na provoz obchodu 

se smíšeným zbožím v budově OÚ v Jarošově pro rok 2021. 

PRO: 6 ,  PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0  

 

5. Rekonstrukce vrtu 

- starosta navrhuje zahájit projektovou přípravu a zpracování projektu na revitalizaci vrtu za 

účelem podání žádosti o dotaci z dotačních titulů SFŽP k uvedené problematice, dotační 

poměr 80/20% 

 

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

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

 

 

 



 

6. Pořízení DA 

- starosta informoval o možnosti žádat o investiční účelovou dotaci pro jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí: Pořízení nového dopravního automobilu, určeného k přepravě 

osob 

- zároveň starosta seznámil přítomné s průběhem financování, vzhledem k výraznému 

snížení daňových příjmů v důsledku COVID 19 zřejmě nad možnosti Obce 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo podání žádosti o dotaci na pořízení požárního vozidla pro 

výjezdovou jednotku SDH. 

PRO: 2, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 3 

 

7. Ostatní 

- z důvodu nastavení nových podmínek o odpadovém hospodářství v ČR v platnosti od 

1.1.2021 (zákaz nových skládek, požadavek maximální recyklace odpadů) AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. zvyšuje náklady za svoz (logistika, doprava, manipulace 

s nádobami) + uložení směsného komunálního odpadu.  

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo uzavření dodatku ke smlouvě s AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. ohledně cenové úpravy s účinností od 1.1.2021. 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

8. Diskuze 

  

 

 

 

Zapsala:  Jiřina Hofmanová   Ing. Martin Olbrich  

        místostarostka              starosta 

 

 

Ověřili: Jitka Hauptmanová, člen zastupitelstva 

   

Alena Tylichová, člen zastupitelstva 

 


