
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2022/5/1 

                                                                                                      Datum:  3.5.2022 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny  

Program: 
 

1. Fotovoltaika na střechy OÚ a MŠ 
2. Sál „Obecního domu“ 
3. Ostatní provozní záležitosti 
4. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Ing. Martin Olbrich 

 
Jmenování ověřovatelů:  Jan Lněnička 
     
    Alena Tylichová   

 
 
Průběh jednání: 
 
1. Fotovoltaika na střechy OÚ a MŠ 

- starosta seznámil přítomné s návrhy fotovoltaických elektráren  
- realizace pouze při max. možné dotaci, další financování úvěr, výběrové řízení na 

dodavatele, nutná výměna střešní krytiny na zbývající části MŠ, pak teprve realizace, 
připravit k realizaci na rok 2023 

  
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/5/1 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 
2. Sál „Obecního domu“ 

- zastupitelstvo projednalo podmínky za jakých dojde k vypořádání pořízeného majetku 
SDH Jarošov do zázemí sálu, bude proveden soupis těchto movitých věcí a bude 
vypořádáno formou příspěvku na činnost SDH Jarošov za r. 2022, dále bylo 
konstatováno, že bude dovybaveno zázemí sálu o další nádobí, aby jeho počet dosáhl 
80 ks, zajistí Jitka Hauptmanová 

 
 
Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/5/1 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
3. Ostatní provozní záležitosti 
 

- Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 

 
Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/5/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 

na pořízení motorové pily s příslušenstvím ve výši max. 15 000 Kč (dotace se poskytuje do 

výše 70% skutečných celkových nákladů). 

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

 

 

 



 

- Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova  
 
Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/5/1 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši 

max. 88 200 Kč (dotace se poskytuje do výše 60% skutečných celkových nákladů). 

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

 
- Rozpočtové opatření obce Jarošov č. 1/2022 

 
Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/5/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo rozpočtové opatření Obce Jarošov č. 1/2022. 

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

- Smlouva o zajištění provozu mikroíčka a parkoviště v Jarošově 
 
Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/5/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo Smlouvu o zajištění provozu mikroíčka a parkoviště 

v Jarošově. Obci Jarošov přísluší 50% z příjmu parkovného. 

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

 
- info ostatní 

připravuje se přestrojení vrtu (cca. 6/2022) 
           komunikace RD: obrubníky, dlažba na místě (realizace 7-8/2022) 
  
 
Usnesení č.   ze zasedání zastupitelstva č. 2022/5/1 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
 
 
4. Diskuse 

 

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

Ing. Martin Olbrich 

      starosta obce 

 
 
 
 
 
 
Ověřili:        …….………………….     ………………………... 

   Jan Lněnička               Alena Tylichová 

                   člen zastupitelstva          člen zastupitelstva 

 
 
 
V Jarošově dne 3.5.2022   


