
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

                                                                                            Číslo:   2022/4/1 

                                                                                                      Datum:  5.4.2022 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny  

Program: 
 

1. Nákup pozemků v PR Maštale 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene 
3. Ostatní provozní záležitosti 
4. Diskuze 

 
Jmenování zapisovatele:  Ing. Martin Olbrich 

 
Jmenování ověřovatelů:  Jan Lněnička 
     
    Michal Doležal   

Průběh jednání: 
 
1. Nákup pozemků v PR Maštale 

- starosta seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy ohledně nákupu pozemků  
 p.p.č. 680 o výměře 6 337 m2, trvalý travní porost 
 p.p.č. 681 o výměře 144 m2, trvalý travní porost 
 p.p.č. 682 o výměře 1 445 m2, lesní pozemek 
 p.p.č. 684 o výměře 1 952 m2, trvalý travní porost 

v obci a k. ú. Jarošov u Litomyšle zapsané na LV č. 227 
do vlastnictví Obce Jarošov od p. Jiřího Šplíchala, Jarošov 75 za 200 000 Kč, cena 
pozemků konzultována ve znalecké kanceláři VK CONSULT v Litomyšli, cena porostu 
(lesní pozemek) konzultována se správcem obecního lesa Ing. Milanem Hronem, částka 
200 000 Kč odpovídá současným tržním možnostem nakupovaných pozemků  

 
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo návrh Kupní smlouvy mezi Jiřím Šplíchalem bytem 

Jarošov 75 a Obcí Jarošov se sídlem Jarošov 96 ohledně nákupu popsaných pozemků v Kupní 

smlouvě vč. porostu za 200 000,- Kč 

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

 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene 

- starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-2019478/VB/1, Jarošov, lokalita 8x RD – nn, knn 

 
Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-2019478/VB/1, Jarošov, lokalita 8x RD – nn, knn za jednorázovou úplatu ve výši 
8 331,30 Kč. 
Poměr hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 
 
 
3. Ostatní provozní záležitosti 
 

- pachtovní smlouva úprava po provedených změnách v katastru (prodej pozemků 

na výstavbu RD 

 
 
 
 



Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo změny v pachtovní smlouvě uzavřené mezi Obcí Jarošov 

a Zemědělské družstvo Dolní Újezd, které odrážejí změny, které nastaly v důsledku 

realizovaných prodejů pozemků pro výstavbu RD v r. 2021 (došlo ke snížení výměry 

propachtovaných pozemků). 

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

 

 

- žádost o sponzorský dar Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ 
 
Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo poskytnutí finančního příspěvku na provoz areálu Pasíčka 

2 000 Kč. 

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

- žádost o pokračování podpory Linka bezpečí, z.s. 
 
Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo poskytnutí podpory Linky bezpečí, z.s. na základě žádosti 

o pokračování. 

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

- žádost o poskytnutí daru/příspěvku/dotace na poskytování registrované sociální 
služby raná péče pro rok 2022 

 
Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 
Zastupitelstvo schválilo/neschválilo poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč Společnosti pro ranou 

péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČ: 750 95 009. Společnost v současné době poskytuje raně-

poradenskou službu 1 klientovi (rodině v naší obci). 

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

- příspěvek na r. 2022 obchod 
 
Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na provoz obchodu 

se smíšeným zbožím v budově OÚ v Jarošově pro rok 2022. Výše podpory činí 42 000 Kč/rok. 

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

- pronájem sálu a zázemí v budově OÚ 
 
Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva č. 2022/4/1 

Zastupitelstvo schválilo/neschválilo Provozní řád pro sál a zázemí v budově OÚ, správcem 

ustanovilo paní Jitku Hauptmanovou, stanovilo výši nájemného pro místní 1 200 Kč/výpůjčka, 

pro cizí a organizace 2 000 Kč/výpůjčka, spolkové organizace působící v obci zdarma. 

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



 
 
 
4. Diskuse 

- obnovení máchadla 
- výsadba větrolamu 

 

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

Ing. Martin Olbrich 

      starosta obce 

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

Jitka Hauptmanové           Michal Doležal 
                   člen zastupitelstva          člen zastupitelstva 

 
 
 
V Jarošově dne 5.4.2022   


