ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Číslo:
Datum:

2021/9/1
21.9.2021

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Prodej pozemků, směna pozemků
Plán rozvoje obce
Ostatní záležitosti
komunální odpad
dřeviny
rozpočtové opatření
návrh vegetačních úprav v obci Jarošov
vstup SMS ČR
Diskuze

Jmenování zapisovatele:

Jiřina Hofmanová

Jmenování ověřovatelů:

Jitka Hauptmanová
Jan Lněnička

Průběh jednání:
1.

Prodej pozemků, Směna pozemků
-

prodej p.p.č. 351/1 v k.ú. Jarošov u Litomyšle o výměře 865 m2 a p.p.č. 320/23 o výměře 136
m2 dle GP 209-132/2017 výhradně pro účely výstavby RD k trvalému bydlení v obci dle
návrhu Kupní smlouvy

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/9/1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo znění Kupní smlouvy mezi Obcí Jarošov a p.
Jakubem Vostřákem a pí. Terezou Dvořákovou o prodeji pozemkových parcel
a) p.p.č. 351/1 o výměře 865 m2 v k.ú. Jarošov u Litomyšle
b) p.p.č. 320/23 o výměře 136 m2 dle Geometrického plánu číslo 209-132/2017, vyhotoveného
společností Geodetická společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569
61,
obě za kupní cenu 302 803,- Kč vč. 21% DPH + kauce ve výši 50 050,- Kč.
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
- směna pozemků mezi Obcí Jarošov a Miroslavem Drobným a Jarmilou Drobnou (SJM) dle
návrhu Směnné smlouvy
Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/9/1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo znění Směnné smlouvy s doplatkem mezi Obcí
Jarošov a Miroslavem Drobným a Jarmilou Drobnou (SJM) o směně
a) p. p. č. 761/20 – ostatní plocha, o výměře 391 m2, v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle, zapsaného
na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, ze
které byl Geometrickým plánem číslo 217 – 196 / 2018 vyhotoveným společností Geodetická
společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, vyčleněn
pozemek č. 761/48 o výměře 31 m2,
p. p. č. 169 – vodní plocha, o výměře 4 003 m2, v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle, zapsaného
na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, ze
které byl Geometrickým plánem číslo 217 – 196 / 2018 vyhotoveným společností Geodetická

společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, vyčleněn
pozemek č. 169/2 o výměře 4 m2,
p.p.č. 761/21– ostatní plocha, o výměře 1 673 m2, v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle, zapsaného
na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, ze
které byl Geometrickým plánem číslo 217 – 196 / 2018 vyhotoveným společností Geodetická
společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, vyčleněn
pozemek č. 76/2 o výměře 12 m2.
p.p.č. 320/23 o výměře 136 m2 dle Geometrického plánu číslo 209-132/2017, vyhotoveného
společností Geodetická společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569
61
ve vlastnictví Obce Jarošov a
b) p. p. č. 168 – ostatní plocha, o výměře 584 m2, v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle, zapsaného na
LV č. 221, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, ze kterého
byl Geometrickým plánem číslo 217 – 196 / 2018 vyhotoveným společností Geodetická
společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, vyčleněn
pozemek č. 168/2 o výměře 12 m2,
p. p. č. 168 – ostatní plocha, o výměře 584 m2, v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle, zapsaného na
LV č. 221, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, ze kterého
byl Geometrickým plánem číslo 217 – 196 / 2018 vyhotoveným společností Geodetická
společnost – Helena Havranová, IČ: 86678132, Dolní Újezd 92, PSČ 569 61, vyčleněn
pozemek č. 168/3 o výměře 14 m2
ve vlastnictví Miroslava Drobného a Jarmily Drobné (SJM)
Doplatek ve prospěch Obce Jarošov činí 4 200 Kč (200 Kč/m2).
Poměr hlasování: PRO: 4, PROTI: 2, ZDRŽELI SE: 0
2.

Plán rozvoje obce
- starosta seznámil přítomné s rozvojovými dokumenty Obce (Strategický plán rozvoje obce
Jarošov, Program obnovy venkova obce Jarošov), dále konstatoval, že Strategický plán
rozvoje obce Jarošov je potřebné aktualizovat a více konkretizovat konkrétní rozvojové
projekty, bude zpracováno společně s projektovým manažerem p. Pavlem Chudým
- dále starosta obce konstatoval, že obec Jarošov nemá doposud Plán rozvoje sportu, který
podstatným dokumentem, převážně pro účely žádání dotací pro rozvoj infrastruktury sportu
v obci, zjednodušeně řečeno tento popisuje historický vývoj, aktuální stav a cíle kam
směřujeme podobně jako strategický plán rozvoje obce Jarošov

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/9/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi, aby v termínu do 30.11.2021 předložil návrh
Plánu rozvoje sportu obce Jarošov a aktualizaci Strategického plánu rozvoje Obce Jarošov k dalšímu
projednání.
3.

Ostatní záležitosti
- komunální odpad
starosta informoval o podání výpovědi společnosti AVE CZ k 31.12.2021, není to o ceně,
ale o rozsahu služeb, ještě bude jednání, možnost přejít k jiné společnosti
starosta informoval o možnosti umístit v obci nádobu na sběr kuchyňského oleje,
provozovatel Černohlávek Group s.r.o., podle velikosti obce dostačující 1 nádoba, poplatek
za službu 500 Kč/1 nádoba/1 rok, Smlouva o poskytnutí služeb

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/9/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí služby mezi Obcí Jarošov a Černohlávek
Group s.r.o., IČO: 08298963 na odběr kuchyňského oleje. Zároveň schválilo umístění celkem 2 nádob,
které budou rozmístěny po jedné v místech dnešních hnízd kontejnerů na třídění odpad (u zastávky
Jarošov, U bytovek a na návsi u garáží).
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

-

dřeviny
starosta informoval, že v současné době bude v obci prováděna údržba stromů u rybníka, na
návsi a u křížku, jedná se společný projekt ML, celkové náklady akce 164 714,58 Kč,
dotace 98 828,75 Kč, spoluúčast obce 65 890 Kč řešeno formou mimořádného příspěvku
ML (zahrnuto v RO č. 3)

-

rozpočtové opatření Obce č. 3

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/9/1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 3
Poměr hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
-

návrh vegetačních úprav v obci Jarošov
místostarostka seznámila přítomné s projektem vegetačních úprav v lokalitách u zastávky
Jarošov, křižovatka; u MŠ (doplnění stávající výsadby) a naproti OÚ, realizace podzim 2021
– jaro 2022

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/9/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh vegetačních úprav v obci Jarošov.
-

vstup SMS ČR
starosta informoval, že obec Jarošov vystoupila s účinností od 1.1.2021 ze Spolku obnovy
venkova, zjednodušeně řečeno poslední komunikace byla spíše jen a pouze placení členského
příspěvku, SMS ČR (sdružení místních samospráv) poskytuje svým členům širokou paletu
služeb (právní, GDPR, činnost místních samospráv …), nabízí školení členů samospráv ke
konkrétním tématům, roční poplatek 2 500 Kč + 2 Kč/obyvatel

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2021/9/1
Zastupitelstvo obce Jarošov schvaluje přistoupení obce Jarošov do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve
lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Poměr hlasování: PRO: 5 PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 0

5.

Diskuse
---

Zapsal:

…….…………………..
Jiřina Hofmanová
místostarosta

Ověřili:

…….………………….
Jitka Hauptmanová
člen zastupitelstva
…….…………………..
Jan Lněnička
člen zastupitelstva

V Jarošově dne 21.9.2021

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

