
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2022/9/1 

                                                                                                      Datum:  14.9.2022 
 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
 

1. Aktualizace strategického plánu 

2. Kanalizace, ČOV 

3. Ostatní 

4. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Ing. Martin Olbrich 

 
Jmenování ověřovatelů:  Alena Tylichová 

     

    Jitka Hauptmanová 
 

Průběh jednání: 
 
1. Aktualizace strategického plánu obce 

- starosta poděkoval přítomným za účast v anketě, která bude využita pro potřeby aktualizace 

strategického plánu obce, celkem bylo vydáno 147 anketních lístků, vrátilo se 72, výsledky 

se nyní zpracovávají 

 

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

 

2. Kanalizace, ČOV 

- starosta seznámil přítomné s návrhem variantního řešení nakládání se splaškovými vodami 

v obci Jarošov, obsahuje konkrétní technická řešení, obsahuje nákladovost pro konkrétní 

technická řešení 

- dále starosta vysvětlil další souvislosti a kroky, které je potřeba učinit než by se případná 

kanalizace a ČOV stavěla, bez dotace se jeví realizace jakékoliv varianty s ohledem na 

rozpočet obce jako nemožná, nákladovost 3 navržených variant se bez dotace pohybuje od 

cca. 30 mil. Kč do 61,5 mil. Kč  

- do diskuse se zapojili aktivně přítomní, kteří vesměs vyjadřovali názor, že není potřeba řešit, 

bude drahé stočné, co se týče vypouštění a likvidace odpadních vod jim nemá co kdo 

nařizovat atd. 

- starosta upozornil, že bude potřeba v dohledné době ohledně nakládání se splaškovými 

vodami najít společný koncensus a rozhodnout o nějakém řešení, tím může být i třeba, že 

všichni, co nebudou mít DČOV a nebudou připojeni na případnou kanalizaci, budou mít 

striktně vodotěsné septiky a budou vyvážet na okolní ČOV apod. 

 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/9/1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

3. Ostatní 

 

- FVE: 

Uvažovaná realizace instalace na budovu OÚ a po výměně střešní krytiny i na objekt MŠ. 

Možná realizace na budově OÚ do konce r. 2022. 



 

- info zázemí u rybníka: 

Dle Urbanistické studie architekta Ing. Slavíka podle projektové dokumentace, vydáno 

stavební povolení. Možné podání žádosti o dotaci z IROP, termín leden 2023. Nutné učinit 

zásadní rozhodnutí s ohledem na výši spolufinancování obce. 

- info realizované akce: 

Komunikace RD – v létě výstavba obrubníků o délce cca. 100 m a 5x odstavná plocha, ještě 

letos odvodnění o délce min. 80 m, kufr pro zbývající část komunikace 

Střecha trafostanice – výměna střešní krytiny, do konce září 

Střecha márnice – výměna krytiny, výměna/oprava střešní konstrukce, oplechování, do 

konce října 

- rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 3/2022 

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/9/1 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočtového opatření obce Jarošov č. 3/2022. 

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

 

- Smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Maštale, svazek obcí 

 

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/9/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace MM na rok 2022 na akci 

“Oprava cyklotras a obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Maštale“ ve výši 40 000 Kč. 
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 

- Smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku Mikroregionu Maštale, svazek obcí 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/9/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo poskytnutí mimořádného členského příspěvku SOTM na akci 

“Oprava cyklotras a obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Maštale“ ve výši 34 926,10 Kč. 
Poměr hlasování: PRO: 6, 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 14.9.2022 


