
Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva Obce Jahodov, konané dne 12.10.2021. 

Program veřejné schůze 12.10.2021 

 

 

 Prezentace :přítomni - Sameš V., Bušovský J., Šeda Fr., Janeček J.,., Stejskal P.,  Letková L. 
a,účetní obce Slezáková Št..  omluven Urbánková M. 

 Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu :   

Zapisovatelem jmenována. Letková L a za ověřovatelé zápisu byly zvoleny:  

Janeček Jiří  , Stejskal Pavel 

                      .  

Pro hlasovalo:      6             Proti : 0  

Schválení event. doplnění programu. Program schválen.  

   Pro hlasovalo:      6           Proti :  0  

 1) Kontrola zápisu z minulé schůze 

2) rozpočt. opatření č.6 

3)  zpráva finančního a kontrolního výboru 

4)  mikro region Rychnovsko program rozvoje členských obcí 

5)   informace kolem doplňkového zdroje vody pro Jahodov 

6)   informace o proběhlém auditu 

7)  posečení kolem požární nádrže a stromků u vodního zdroje 

8) žádost manželů Dvořákových o připojení pozemku na místní komunikaci 

9) návrhy a diskuze 

   

 
ad1) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze. Stanovené úkoly byly splněny. 
 
ad2) Dle informace účetní obce pí. Slezákové, tento měsíc bylo rozpočtové opatření číslo 6. 
 



1)  Daň z příjmu  6000Kč 
2)  Daň z vybírání srážkou 10000Kč 
3)  Daň z právnických osob 100000Kč 
4)  Dividendy   500Kč 
5) Oprava střechy kaple 35500Kč 
6) Volby   31000Kč 
 
 OZ   vzalo toto rozpočtové opatření, které je přílohou tohoto zápisu, na vědomí. 
 
 

Ad3) Předsedové kontrolního výboru a finančního výboru p. Stejskal a p. Šeda OZ seznámili 
se zprávami finančního a kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2021.  Nebyly zjištěny závady. Pro 
schválení obou zpráv hlasovali všichni přítomní zastupitelé:                                                                                     

Hlasování: Pro 6.   Proti 0     Zdržel se: 0. 

 

Ad4).  Starosta obce informoval zastupitele obce ohledně přidělené dotace na zakoupení 
nového nůžkového stanu, který se bude používat jako stánek společenských akcí obce. Žádost 
na DSO Rychnovsko byla podána a přidělená dotace činí 8894 Kč, starosta objednal nůžkový 
stan u firmy Párty stany Jičín. 

  
OZ vzalo tyto informace na vědomí. 
 
 
Ad5) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce Jahodov o zahájení prací na doplňkovém 
zdroji vody pro obec Jahodov již byla provedena práce ohledně vrtání, které probíhalo 29-30. 
září 2021 za přítomnosti autorizovaného dozoru a starosty obce Jahodov, další práce budou 
probíhat na přelomu Října a Listopadu. 
 
   OZ vzalo tyto informace na vědomí. 
    
 
Ad6) Starosta informoval zastupitelstvo obce o proběhlém auditu, který se konal 6.10.2021 za 
přítomnosti pracovníků Krajského úřadu a zástupců obce Jahodov, starosty obce pana Sameše a 
účetní obce Jahodov paní Slezákové. Audit nezjistil žádné nesrovnalosti a byl bez závad. 
 
 
OZ vzalo tyto informace na vědomí, protokol je součástí zápisu. 
 
Ad7) Starosta informoval zastupitele obce o potřebě posečení kolem požární nádrže a stromků u 
vodního zdroje. Zastupitelstvo obce pověřilo pana Pavla Stejskala o provedení prací . 

 
 
 

Hlasování: Pro 6.   Proti 0     Zdržel se: 0. 



 
 
 
Ad8) Starosta informoval o žádosti manželů Dvořákových o připojení pozemku číslo 480 v KU 
Jahodov, která je ve vlastnictví manželů Dvořákových na obecní komunikaci číslo 373 v KU 
Jahodov, která je vlastnictví obce Jahodov.    
 

        Hlasování: Pro 6.   Proti 0     Zdržel se: 0. 

                             
Ad9) Diskuze a návrhy:  - montáž schodů na půdu na OU 
          
 
 

Schůze byla ukončena v 19.00 hodin. 

 

Zapsal: Letková Lenka 

Zápis ověřili:                           Janeček Jiří                                              Stejskal Pavel 

 

   Starosta obce: Sameš V.  

 
 
   
 
  
 
 
 


