
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov,  

konané dne 11.5.2021 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov: 

Bere na vědomí:   

1) rozpočtové opatření číslo 2 

 

 Cestovné 

 Služby PC 

 Kompenzační bonus 

 

2) Starosta informoval ZO ohledně pokračování příprav zdroje vody pro Jahodov Městský úřad 

Rychnov nad Kněžnou vydal společné územní rozhodnutí 

 

 

3) Starosta podal OZ zprávu o návštěvě na krajském úřadu Královehradeckého kraje, která se 

konala dne 14.4.2021 ohledně krajské komunikace která vede přes obec Jahodov. Dle informace 

hejtmana pana Martina Červíčka bylo přislíbeno že se přijede do obce podívat a udělat místní 

šetření radní za dopravu pan Václav Řehák to se stalo dne 22.4.2021 kde proběhlo místní šetření 

dle informace by v měsíci červnu 2021 mělo proběhnou jednání na krajském úřadě ohledně plánu 

oprav krajských komunikací na rok 2022 
 

4) Starosta informoval zastupitelé obce Jahodov o tom, že zítra a to 14.4.2021 má jednání 

s panem hejtmanem Královehradeckého kraje Martinem Červíčkem a panem Řehořem, 

ohledně komunikace přes obec Jahodov, která je vlastnictvím kraje a bohužel je 

v havarijním stavu. Starosta představil strategii, s jakou jednání povede 

 

 

Schvaluje:  

1) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020, včetně rozvahy 

a přílohy sestavy výkazu zisku a ztrát. Obecní zastupitelstvo   projednalo Závěrečný účet 

obce za rok 2020, který byl uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření 

obce s výsledkem hospodaření ve výši 767588,26Kč, zveřejněný na úřední desce od 

12.5.2021 do 30.6.2022 a účetní závěrku za rok 2020, včetně rozvahy a přílohy sestavy 

výkazu zisku a ztrát, a to bez výhrad, zveřejněnou na úřední desce od 12.5.2021 do 

30.6.2022.   

2)  Obecně závaznou vyhlášku č1/2021 která stanovuje část společného školského obvodu 

mateřské školy na základě dohody mezi městem Rychnovem nad Kněžnou a obcí 

Jahodov o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy 



3) Obecně závaznou vyhlášku č2/2021 která stanovuje část společného školského obvodu 

mateřské školy na základě dohody mezi městem Rychnovem nad Kněžnou a obcí 

Jahodov o vytvoření společného školského obvodu základní školy 

4) Starosta požádal krajskou hygienickou stanici o vysvětlení ohledně pořádání venkovních akcí 

„sraz rodáků „byl informován za jakých podmínek by se mohla akce uskutečnit, a proto dal hlasovat, 

zda ZO Jahodov je schopno zajistit všechny nařízení a zda uskutečnit akci 

 

 

         

Jahodov    11.5.2021 

     

 

      

 

 

     

 

 

 


