Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21. 6. 2021
Přítomni: pí. Bezdíčková Lenka, pí. Mgr. Markéta Laštovková, p. Pištora Aleš,
p. Wayrauch František, p. Mgr. Jiřena Zdeněk
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 a kontroly hospodaření
4. Schválení účetní závěrky
5. Schválení zpracování projektové dokumentace
6. Odpadové hospodářství
7. Projednání přípravy projektu
8. Diskuze a závěr
Bod 1
Zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka Lenka Bezdíčková. Konstatovala, že zasedání
bylo řádně svoláno a přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Návrhy na
doplnění programu nebyly vzneseny. Navržený program byl schválen.
Bod 2
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu paní Mgr. Markétu Laštovkovou.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Wayrauch František a pan Mgr. Jiřena Zdeněk.
Bod 3
Návrh usnesení:
ZO Jaroslav schvaluje celoroční hospodaření za rok 2020 bez výhrad a zároveň schvaluje
závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 4
Návrh usnesení:
ZO Jaroslav projednalo a jednohlasně schválilo řádnou účetní závěrku za rok 2020.
Předložené podklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4
vyhlášky a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka zpracovala
účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 5
Návrh usnesení:
ZO Jaroslav projednalo a schválilo vypracování projektové dokumentace a přípravu
dokumentace ke stavebnímu povolení, potřebné k vybudování zpevněné plochy o výměře
280 m2 za budovou OÚ.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 6
ZO Jaroslav projednalo přípravu nové vyhlášky o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu. Platnost stávající vyhlášky je podle nového zákona pouze do konce
letošního roku. Dále ZO projednalo výši vybraných poplatků za odkládání komunálního
odpadu od občanů v celkové částce 94 037,- Kč, přičemž skutečné náklady činí 194 524,Kč.
Bod 7
ZO Jaroslav projednalo další fázi projektu na vybudování obecní studny včetně
zabezpečení a ochrany tohoto objektu a zpracování projektové dokumentace.
Bod 8
Diskuze a závěr
Vzhledem k tomu, že byl schválený program vyčerpán a nebyly další dotazy ani připomínky,
starostka poděkovala za účast a zasedání zastupitelstva ukončila.
V Jaroslavi dne 21. 6. 2021
Zapsala: Mgr.Markéta Laštovková
Starostka: Lenka Bezdíčková
Ověřil: Wayrauch František
Mgr. Jiřena Zdeněk

