
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2022/12/1 

                                                                                                      Datum:  6.12.2022 
 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

 

1. Komunální odpad 

2. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

3. Rozpočet obce na r. 2023 

4. Inventury majetku k 31.12.2022 

5. Ostatní provozní záležitosti 

6. Diskuze 

 

Jmenování zapisovatele:  Jan Lněnička 

 

Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

    Jitka Hauptmanová    

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Komunální odpad 

- vážní lístky 1-10/2022 

- náklady po letech za provoz systému nakládání s odpady 

- dodatek č. 17 ke smlouvě č. S/S05001085/05600149/001/2008 na zajištění odvozu a uložení 

tuhého komunálního odpadu 

 

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/12/1 

- Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo dodatek č. 17 ke smlouvě č. 

S/S05001085/05600149/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního 

odpadu 

 

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

 

 

2. Rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 4 

- Starosta obec seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením obce Jarošov č. 4 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/12/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočtové opatření obce Jarošov č. 4  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rozpočet obce na r. 2023 

- Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na r. 2023 v celkových hodnotách: 

 

Celkové příjmy: 6 071 700,- Kč 

Celkové výdaje: 6 071 700,- Kč 

 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/12/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočet pro rok 2023 ve znění předloženého a zveřejněného 

návrhu. Návrh rozpočtu přílohou. 

 

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

 

 

4. Inventury majetku k 31.12.2022 

- starosta jmenoval inventarizační komisi za účelem provedení inventury majetku obce 

 

Inventarizační komise: 
Jaroslav Franc - předseda 

Alena Tylichová - člen 

Jitka Hauptmanová - člen 

 

Začátek inventarizace: 31.12.2022 

 

Inventarizační komise předloží výsledek fyzické inventury starostovi obce v termínu do 

15.1.2023, následně starosta předá k projednání zastupitelstvu obce v termínu do 31.1.2023. 

 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/12/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo složení inventarizační komise ve složení: 

 

Jaroslav Franc - předseda 

Alena Tylichová - člen 

Jitka Hauptmanová - člen 

 

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

 

 

 

5. Ostatní provozní záležitosti 

- starosta požádal zastupitele o projednání a schválení rozdělení finanční podpory ve výši 

10 000 Kč mezi Charitu Nové Hrady a Charitu Dolní Újezd, obě charity v obci poskytují 

služby potřebný spoluobčanům 

 

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/12/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo poskytnutí finanční podpory pro činnost obou 

charit rovným dílem tzn.  

 

Charita Nové Hrady 5 000 Kč 

Charita Dolní Újezd 5 000 Kč. 

 

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

 

 

 

 

 

 



6. Diskuse 

 

- V rámci diskuse projednalo zastupitelstvo obce plánované akce pro rok 2023 a provozní 

záležitostí. 

 

 

Provozní záležitosti: 

- Sál OÚ – nutnost dodělání posuvných dveří mezi sálem a výčepem 

 

Plánované akce: 

- Školení řidičů – je v plánu v průběhu ledna/ února 

- Josefovská besídka pro důchodce a osoby středního věku – plánovaný termín 18.3.2023 

- Sklípek/ Degustace vína na sále v Jarošově – březen/ duben 

- Zájezd do divadla – plán duben 

- Taneční pro dospělé - podzim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Jan Lněnička         Ing. Martin Olbrich 

      místostarosta               starosta obce  

 

 

 

 

Ověřili:        …….…………………. 

 Alena Tylichová 

                  člen zastupitelstva 

 

 

         …….………………….. 

                          Jitka Hauptmanová 

                           člen zastupitelstva            

       

 

 

 

 

 

 

 

V Jarošově dne 6.12.2022 


