ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Číslo: 2017/10/1
Datum: 3.10.2017
Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace ke stavu účtu
Lokalita pro výstavbu RD „nad bytovkou
Pronájem hrobového místa
Příprava rozpočtu na rok 2018
Provozní záležitosti
Rozpočtové opatření č.3

Jmenování zapisovatele:

Jan Lněnička

Jmenování ověřovatelů:

Jiří Šplíchal
Martina Horáková

Průběh jednání:
1. Informace ke stavu účtu
Stav účtů k 3.10.2017:
ČNB: 479 778,58 Kč
ČS a.s.: 653 860,58 Kč
Celkem: 1 133 639,16 Kč
Úvěry k 3.10.2017:
Vodovod: 701 915 Kč
Byty MŠ: 961 879,99 Kč
Zateplení OÚ: 2 138 725 Kč
Celkem: 3 802 519,99 Kč
2. Lokalita pro výstavbu RD „nad bytovkou“
- předpokládané náklady na realizaci vodovodu, plynu, veřejného osvětlení, komunikace
jsou ve výši 7 737 000 Kč.
Rozpis:
- Komunikace asfalt:
4 070 000 Kč
- Komunikace zámková dlažba: 1 247 000 Kč
- Vodovod:
1 165 000 Kč
- Veřejné osvětlení
202 000 Kč
plyn: realizace pouze v případě zájmu potencionálních stavebníků - investor Obec
- elektro: investor ČEZ, Obec pouze 100 000 Kč jako rezervaci výkonu. Polovina nákladů
již uhrazena. Předpokládaná realizace do konce roku 2017/2018 na základě naší stavební
připravenosti.
- Na zasedání bylo diskutováno stanovení výše prodejní ceny za 1 m2. Zastupitelé se na
ceně neshodli. Toto téma bude řešeno na dalším zasedání.

3. Pronájem hrobového místa
- Starosta přednesl návrh smluv na nové 14-ti leté období
- nájemné 3 Kč/m2/rok, služby 27 Kč/m2/rok; beze změn, splatnost do 30.6.2018
- změna splatnosti na 14 let tj. tlecí doba
v případě pohřbení bude smlouva prodloužena na dobu trvání 14 let (doplatek) za dobu od
prvního sepsání smlouvy.
Smlouva je přílohou zápisu
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2017/10/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo text návrhu Smlouvy o nájmu hrobového místa v celém
znění a to vč. nájemného 3 Kč/m2/rok a poplatku za služby 27 Kč/m2/rok. Doba trvání od
1.1.2018 do 31.12.2031.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
4. Příprava rozpočtu na r. 2018
- Starosta přednesl plánované akce pro rok 2018
MŠ – oprava kuchyně (stavební úpravy + technologické vybavení), z důvodu
nevyhovujících podmínek (hygiena SY), očekávané náklady 300 000 Kč + náklady na projekt,
požádáno dotace z POV Pk 150 000 Kč
Lesní cesty – obnova svodnic, očekávané náklady 90 000 Kč, dotace z POV Pk prostřednictví
SOTM na veřejné prostranství 45 000 Kč
Veřejné prostranství – dotace z POV Pk prostřednictvím Mikroregionu Litomyšlsko 45 000
Kč
Pomník padlých – náklady na opravu cca. 230 000 Kč, dotace MO nedopadla, žádost
automaticky postoupila do dalšího roku, jestli by schválili, tak realizace až 2019
Oprava komunikací
Vodovod pro RD
Čerpací stanice (dole) - elektroinstalace
Vodojem - elektroinstalace
Sklad půda Zázemí (kuchyňka+bar) na sále
Podpora obchodu – 50 000 Kč/rok + náklady topení, elektrika
…
…
Areál pod rybníkem – projekt ???
Cílem zastupitelstva je připravit a schválit Rozpočet pro rok 2018 do konce roku.

5. Provozní záležitosti
Obchod - anketa
V měsíci záři proběhla anketa se spokojeností s místním obchodem. Celkem se vrátilo 27
vyplněných dotazníků.
Výsledky ankety:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk na požárnítechniku.
Místostarosta přednesl návrh na podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk na
požární techniku a věcné prostředky ochrany jednotky SDH obce pro rok 2017 – II. kolo, která
byla schválena zastupitelstvem Pardubického kraje na jednání 11.9.2017.
- Výše poskytnuté dotace je 20 000,- Kč
- Obec Jarošov zažádala o dotaci na pořízení nové elektrocentrály v celkového hodnotě
32 490 Kč s DPH. Zbylou částku uhradí Obec Jarošov.
Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2017/10/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk
na požární techniku a věcné prostředky ochrany jednotky SDH obce pro rok 2017 – II. kolo, která
byla schválena zastupitelstvem Pardubického kraje na jednání 11.9.2017 a zároveň odsouhlasilo
doplacení zbylé částky v hodnotě okolo 12 490 Kč.
6. Rozpočtové opatření č.3
místostarosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatřením č. 3 týkající se úpravy
rozpočtu pro rok 2017.
Výdaje: 31 800,- Kč
Příjmy: 20 000,- Kč z dotace Pa kraje pro SDH - elektrocentrála
Financování: 11 800,- Kč – doplatek obce do celkových výdajů
Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2017/10/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočtového opatřením č. 3 týkající se úpravy rozpočtu
pro rok 2017.
Výdaje: 31 800,- Kč
Příjmy: 20 000,- Kč z dotace Pa kraje pro SDH - elektrocentrála
Financování: 11 800,- Kč – doplatek obce do celkových výdajů

Zapsal:

…….…………………..
Jan Lněnička
místostarosta

Ověřili:

…….…………………
Jiří Šplíchal
člen zastupitelstva
…….…………………..
Martina Horáková
člen zastupitelstva

…….…………………..
Ing. Martin Olbrich
starosta obce

V Jarošově dne 3.10.2017

