
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                     
Číslo:   2020/8/1 

                                                                                               Datum:  18.8.2020 

 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
 

1. Kupní smlouva na prodej pozemku pro výstavbu RD 

2. Pozemky ke směně 

3. Cena pozemků pro výstavbu RD 

4. Rozpočtové opatření č.5 

5. Ostatní 

 
Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 
Jmenování ověřovatelů:  Jitka Hauptmanová 

     

    Michal Doležal   
 
Průběh jednání: 
 
1. Kupní smlouva na prodej pozemku pro výstavbu RD 

- starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh Kupní smlouvu jejíž předmětem je prodej 

p.p.č. 105/1 o výměře 673m2 a p.p.č. 896/2 o výměře 333m2 v obci a k.ú. Jarošov u Litomyšle 

za účelem výstavby RD, text dle schválené vzorové kupní smlouvy  

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

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

Dvořákem (kupující).  

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

2. Pozemky ke směně 

- starosta předložil návrh na směnu některých pozemků ve vlastnictví obce za pozemky 

soukromých vlastníků za účelem získání těchto pozemků do vlastnictví obce směnou pro 

výstavbu RD pro trvalé bydlení navazující na stávající zastavěné území obce 

- zastupitelstvo projednávání tohoto bodu odložila na další zasedání zastupitelstva 

 

3. Cena pozemků pro výstavbu RD 

- starosta informoval zastupitele o vysokém zájmu o pozemky pro výstavbu RD i přesto, že 

nebyly doposud nabídnuty k prodeji, na těchto pozemcích lze stavět až po schválení Územního 

plánu, možný prodej nejdříve podzim 2020 / zima 2021 

- návrh na zvýšení původní kupní ceny 50,- Kč/m2 na 150,- Kč/m2 bez DPH + 50Kč/m2 vratná 

kauce při splnění podmínek 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/8/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo úpravu kupní ceny pro výstavbu RD dle vzorové Kupní 

smlouvy na 150 Kč/m2 bez DPH + 50 Kč/m2 vratná kauce po splnění podmínek Kupní smlouvy. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: , ZDRŽELI SE: 0 

 

4. Rozpočtové opatření č.5 

- starosta předložil návrh na schválení rozpočtového opatření Obce Jarošov č. 5 týkající se 

navýšení příjmů o nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu (zmírnění dopadu 

poklesu daňových příjmů – Covid 19) , celá položka bude účtována jako rezerva 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/8/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 5. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 



 
5. Ostatní 

- starosta seznámil zastupitele s projektem Měření rychlosti v členských obcích Mikroregionu 

Litomyšlsko 

- z diskuse vyplynulo, že i nadále trvá zájem zpomalit dopravu v obci ve směru od Nové Vsi u 

Jarošova i za cenu instalace měření s možností represivního řešení 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/8/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo zapojení se do projektu Měření rychlosti v obcích 

Mikroregionu Litomyšlsko, příjezdová komunikace od Nové Vsi u Jarošova, úsek od začátku obce po 

křižovatku. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- dotace na dezinfekční stojan – umístění do budovy OÚ 

 
Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/8/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo zapojení se do projektu na zajištění dezinfekčních stojanů 

prostřednictvím Mikroregionu Litomyšlsko, stojan  STORY se zásobníkem se senzorem – sign&store 

ze cenu 8 773 Kč vč. DPH. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- strategický plán Obce Jarošov 

 
Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2020/8/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo aktualizaci Programu rozvoje Obce Jarošov 2019-2024 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- aktualizace Programu obnovy venkova 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo aktualizace Programu obnovy venkova. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- aktualizace Pasportu místních komunikací 

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

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo aktualizaci Pasportu místních komunikací  
Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta              starosta obce 
 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

Jitka Hauptmanová 

                   člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

                             Michal Doležal 

                   člen zastupitelstva   

 

V Jarošově dne 18.8.2020 


