
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2022/11/1 

                                                                                                      Datum:  1.11.2022 

 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
 

1. Rekapitulace (inventura) připravených, rozjetých akcí, nastavení priorit 

2. Smlouva o připojení fotovoltaické elektrárny do elektrorozvod. sítě 

3. Ostatní provozní záležitosti 

4. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Ing. Martin Olbrich 

 
Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

     

    Jitka Hauptmanová 
 

Průběh jednání: 

 
1. Rekapitulace (inventura) připravených, rozjetých akcí, nastavení priorit 

- po ustavujícím zasedání obdrželi zastupitelů Vyhodnocení ankety spokojenosti občanů obce 

Jarošov 

- starosta zrekapituloval anketu, která má dostatečnou vypovídající schopnost a v mnoha 

bodech se prolíná se strategickým plánem rozvoje obce Jarošov a Programem obnovy 

venkova  

- starosta předložil dokument rekapitulace (inventura) připravených, rozjetých akcí 

s vyčíslením předpokládaných nákladů na realizaci, celkové náklady dosahují cca. 31 mil. Kč 

bez nákladů na realizaci opatření na čištění odpadních vod (ČOV, DČOV, kanalizace), 

zahrnuty pouze náklady na případnou projektovou dokumentaci 

- starosta předložil rozpočet nákladů na případné zaměstnání 1 pracovníka, který by se 

celoročně staral o údržbu zeleně, drobné opravy majetku obce, drobné zednické práce, práce 

v lese, údržbu komunikací apod., při hodinové sazbě 140 Kč by celkové roční náklady obce 

na zřízení tohoto pracovního místa činily min. 380 000 Kč, v současné době obec řeší 

prostřednictví dohod se studenty a penzisty na konkrétní práce, letošní skutečnost k dnešnímu 

dni 151 500 Kč 

- obec Jarošov je v současné době při příjmech cca. 4,8 mil. Kč schopná v běžném kalendářním 

roce, jestliže pouze tzv. udržuje svůj majetek vygenerovat 800 000 Kč volných prostředků, 

které jsou využívány na větší převážně neinvestiční akce, na konkrétní akce vždy k vlastním 

prostředkům žádáno o dotaci (opravy komunikací, oprava budov ve vlastnictví obce, oprava 

vodovod, provoz obchodu atd.) 

- konstatováno, že veškeré prostředky, které máme k dispozici jsou spotřebovávány na údržbu 

obecního majetku a chod obce, nelze téměř uvažovat o nějakém zásadním rozvoji území např. 

v oblasti jarošovského rybníku, které je zpracováno apod. 

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/9/1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

2. Smlouva o připojení fotovoltaické elektrárny do elektrorozvod. sítě 

- starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě na 

napěťové hladině 0,4 kV (NN) č. 22_SOP-01_4122054748 

- týká se připojení plánované výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše budovy OÚ, bude 

umístěna na jižní straně (k silnici), měla by mít výkon 11,8 kWp s bateriovým systémem 11,6 

kWh by měla pokrývat spotřebu budovy OÚ, většina elektřiny by měla být spotřebována při 

provozu budovy, během 10/2022 bylo provedeno měření denní spotřeby, celkové realizační 

náklady by měli dosáhnout 800 000 Kč s DPH, zahrnuje náklady na projekt, inženýring ve 



výši 150 000 Kč, dotační management ve výši 30 000 Kč, vlastní montáž zařízení                     

590 000 Kč, dotace 80%, uvažovaná návratnost 4,4 roky, cena se může v čase měnit z důvodu 

inflace a vysoké poptávky 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na 

napěťové hladině 0,4 kV (NN) č. 22_SOP-01_4122054748 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 

24729035. 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo realizaci fotovoltaického systému na střeše budovy OÚ, Jarošov 

96. Očekávané náklady celkem 800 000 Kč s DPH (projekt, inženýring, dotační management, montáž 

zařízení fotovoltaické elektrárny). 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

3. Ostatní provozní záležitosti 

 

- Pomník padlých obětem 1. světové války 

Starosta navrhuje podat žádost o dotaci na kompletní revitalizace pomníku vč. případné 

dispoziční úpravy. Dotace Ministerstva obrany ČR až 80%. Příjem žádostí do 31.1.2023 na 

období realizace 1.1.-31.11.2024. Je potřeba zaktualizovat návrh na opravu pomníku vč. 

rozpočtu, je z roku 2016. Za tímto účelem bude zahájení příštího pracovního zasedání 

zastupitelstva u pomníku. 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo záměr podání žádosti o dotaci na revitalizaci Pomníku padlých 

1. světové války u Ministerstva obrany ČR v termínu do 31.1.2022. 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

- Mikulášké balíčky pro děti do 15 let 

Celková hodnota 100 Kč/balíček/dítě do 15 let. 50% ty se podílí SDH Jarošov, které zároveň 

zajišťuje Mikulášskou nadílku po obci. 

 
Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo hodnotu mikulášského balíčku 100 Kč/balíček/dítě do 15 let a 

spoluúčast obce ve výš 50%, zbývajících 50% SDH Jarošov. 

Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

4. Diskuse 

 

 

Zapsal:        …….…………………..      

 Ing. Martin Olbrich 

        starosta obce 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

   Alena Tylichová 

                    člen zastupitelstva 
 

         …….………………….. 

                          Jitka Hauptmanová 

                           člen zastupitelstva            

       

V Jarošově dne 1.11.2022 


