
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2021/11/1 

                                                                                                      Datum:  02.11.2021 
 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

 

1. Dotace 

2. Projekt pracovně „zázemí u rybníka“ 

3. Komunální odpad 

4. Diskuze 

 

Jmenování zapisovatele:  Jiřina Hofmanová 

 

Jmenování ověřovatelů:  Petr Stráník 

     

    Alena Tylichová    

 

Průběh jednání: 

 

1. Dotace 

- starosta seznámil přítomné s dotačními možnostmi pro plánované akce na r. 2022: 

 

POV Pk: 

- DT 1: rekonstrukce, modernizace a údržba majetku ve vlastnictví obce 60/40 

Žádáme každoročně na menší akce. Zastupitelstvo navrhlo požádat na – rekonstrukce střechy 

márnice a trafostanice. Termín podání žádosti do 31.12.2021 

- DT2: provoz prodejny 50/50 

Žádáme každoročně. Jsou propláceny vynaložené náklady obcí (energie, příspěvek na mzdové 

náklady, vybavení).  Termín podání žádosti 31.1.2022 

 

MMR: 

- podat žádost z dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku na akci zatím pracovně „Zázemí pro sport, společenské a kulturní akce 

Jarošov“ 

Dotační rámec min. 100 000 Kč max. 2 000 000 Kč, dotace 80%. Termín podání žádosti 

15.12.2021.  

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo podání žádosti o dotaci z POV Pk na r. 2022 na 

akci: 

DT1: Rekonstrukce střech drobných staveb – márnice na hřbitově, trafostanice 

DT2: Podpora provozu prodejny v Jarošově 

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

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo podání žádosti o dotaci z DT 117d8210H Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Zázemí pro sport, společenské a 

kulturní akce Jarošov“ 

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

 

 

2. Projekt „zázemí u rybníka“ 

- byly projednány všechny navržené varianty projektantem (I-VIII) 

- bude rozpracována varianta III s otočením vchodu do sociál. zařízení do venkovní chodby 



3. Komunální odpad 

- starosta informoval o podání poptávky společnosti Technické služby Hlinsko s.r.o. na svoz 

komunálního odpadu 

- společnost odmítla předložit nabídku vzhledem k nemožnosti dodržet požadavek na vážení 

odpadu, který pochází přímo ze svážené obce při každém svozu  

- mezitím společnost AVE CZ přislíbila splnění všech požadavků Obce: 

komunální odpad 1x 14 dní, beze změn 

velkoobjemový a nebezpečný 2x ročně, termín po domluvě, beze změn 

plasty 1x 14 dní, beze změn, bude výměna kontejnerů s navýšením jejich počtu 

papír 1x 14 dní, původně 1x měsíčně, uvažována výměna kontejnerů s navýšením jejich 

počtu 

sklo 1x měsíčně, beze změn 

zbytkové kovy (plechovky) – 1x pololetí nebo na vyžádání, využijeme vyřazený žlutý zvon 

po výměně za nové kontejnery (předpoklad od 1Q 2022)  

- cena pro rok 2022 bude upravena o +10% 

  

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/11/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo odvolání výpovědi Smlouvy                                                                        

č. S/05001085/056000149/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 

ze dne 15.12.2008 podané 29.6.2021. 
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0  

 

 

5. Diskuse 

--- 

 

 

 

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

 Jiřina Hofmanová         Ing. Martin Olbrich 

       místostarosta                         starosta obce 

 

 

 

Ověřili:        …….…………………. 

      Petr Stráník 

                   člen zastupitelstva 

 

         …….………………….. 

                            Alena Tylichová 

                           člen zastupitelstva            

       

 

 

 

V Jarošově dne 2.11.2021 


