
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

                                                                                            Číslo:   2022/7/1 

                                                                                                      Datum:  26.7.2022 

 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 

 
1. Aktualizace strategického plánu obce 

2. Projednání návrhu směny pozemků 

3. IROP 

4. Ostatní  

5. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Ing. Martin Olbrich 

 
Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

     

    Petr Stráník 
 

Průběh jednání: 
 
1. Aktualizace strategického plánu obce 

- starosta seznámil přítomné s potřebností aktualizovat strategickou plánovací dokumentaci 

obce 
- ve spolupráci s projektovým manažerem Bc. Pavlem Chudým 

 

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/6/1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo 

- anketní lístky za účelem aktualizace strategického plánu obce 

- realizaci do 30.9.2022 (roznesení anketních lístků do 10.8.2022, odevzdání do 31.8.2022) 

- objednávku dodavatele Bc. Pavel Chudý – Abc DOTACE na spolupráci s přípravou a realizací 

aktualizace strategického dokumentu 

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

 

2. Projednání návrhu směny pozemků 

- starosta seznámil přítomné se záměrem směny částí pozemků vytýčených dle nového 

geometrického plánu, jehož vyhotovení bude zadáno: 

Obec Jarošov – dotčené p.p.č. 230 a 231  v k.ú. Jarošov u Litomyšle 

František Votřel - dotčené p.p.č. 593/4 a 593/6  v k.ú. Jarošov u Litomyšle 

Ing. Jan Falhammer – dotčené p.p.č. 245/1 a  v k.ú. Jarošov u Litomyšle 

Na náklady žadatele – Ing. Jan Faulhammer 

Směňovat výměru max. do 1 000 m2, směna 1:1. 

 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/6/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo záměr směny částí pozemků vytýčených dle nového 

geometrického plánů z p.p.č. 230 a 231  v k.ú. Jarošov u Litomyšle, p.p.č. 593/4 a 593/6  v k.ú. Jarošov u 

Litomyšle a .p.č. 245/1 a  v k.ú. Jarošov u Litomyšle a to na náklady žadatele Ing Jan Faulhammer. 

Následovat bude zveřejnění záměru směnit konkrétní části pozemků ve vlastnictví obce dle nového 

geometrického plánu. 

Poměr hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1  



 
3. IROP 

- starosta seznámil přítomné o možnostech podání žádosti o dotaci na zázemí u rybníka, 

z oblasti „Podpora turistického ruchu“ 

- vhodné doprojektovat parkovací plochu (lze zahrnout i parkovací automat) 

- zvážit odpočet částí stavby ke komerčním účelům  

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/6/1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a doporučuje posečkat do výsledků ankety k aktualizaci strategického 

plánu obce. 

 

 

4. Ostatní 

--- 

 

 

 

5. Diskuse 

--- 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:        …….…………………..      

 Ing. Martin Olbrich 

        starosta obce 

 
 

 

Ověřili:        …….…………………. 

   Alena Tylichová 

                    člen zastupitelstva 
 

 

         …….………………….. 

                               Petr Stráník 

                           člen zastupitelstva            

       

 

 

 

V Jarošově dne 26.07.2022 


