
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov,  

konané dne 9.11.2021 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov: 

Bere na vědomí 

1) Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.7. Obecní zastupitelstvo starostou předložené 
rozpočtové opatření vzalo na vědomí.  Rozpočtové opatření č.7 jsou přílohou tohoto zápisu.      

2) Návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2027                                                                                                                                                 
Účetní obce pí Slezákovou a starostou obce byl předložen návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-
2027. Návrh bude zveřejněn na úřední desce a schválen na prosincovém veřejném zasedání OZ po 
event. připomínkách k jednotlivým kapitolám. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2027 je přílohou 
tohoto zápisu 

3) Návrh rozpočtu obce na rok 2022                                                                                                                             
Účetní obce pí Slezákovou a starostou obce byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2022.  Návrh 
rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný, příjmy 1 648 200,- Kč a výdaje také 1 648 200.- Kč. Návrh bude 
zveřejněn na úřední desce a schválen na prosincovém veřejném zasedání OZ po event. připomínkách 
k jednotlivým kapitolám. Návrh rozpočtu na roku 2022 je přílohou tohoto zápisu.      

4) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce Jahodov o probíhající práci na doplňkovém zdroji 
vody pro obec Jahodov. Zastupitelé byli seznámeni, jak pokročila stavba hotové jsou již všechny práce 
spojené s umístěním betonových skruží na samotném vrtu, dále je hotovo položení všech propojení 
mezi vrtem a čerpací stanicí, hotova je finální úprava zemních prací. Bylo provedené oplocení a 
probíhá čerpací zkouška. Dle informace od dodavatele stavby by od 26.11.2021 mělo probíhat 
osazení vrtu a připojení na řád. 

5)   Zastupitelstvo obce obdrželo návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o odpadech pro rok 2022, 
která bude schvalována na prosincové schůzi a bude vydaná na základě § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku s platností od 1.ledna 2022. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto zápisu. 
Starosta obce odešle znění na schválení na dotyčné úřady                                                                                                            

Schvaluje:  

1) Starosta obce pak předložil k projednání OZV č.1/2020. a informoval zastupitele obce ohledně 
navýšení ceny za skladování na skládce, proto se zastupitelstvo dohodlo o navýšení 
ceny na 450kč 

2) Starosta obce seznámil zastupitele ohledně smlouvy na geologické a hydrodynamické zkoušky 
s firmou Fingeo zastoupenou panem RNDr. Svatoplukem Šedou 

3) Starosta obce informoval zastupitele o žádosti Miloslava Dvořáka a Vlasty Dvořákové ohledně 
přemístění pěti ovocných stromů, které jsou na hranici pozemku obce Jahodov a v jejich vlastnictví 
Zastupitelé souhlasily za podmínek, že bude vše uvedeno do původního stavu, zavezeno hlínou a 
zaseto. 



4) Mikuláš a rozsvícením vánočního stromku, se bude konat v sobotu 4.12.2021 od 17 hodin. Bude 
probíhat rozsvícením vánočního stromku a poté přijde Mikuláš. Vše bude probíhat dle aktuálního 
vývoje situace kolem Covidu 19.  Na její uskutečnění schválilo OZ uvolnění 5 000.-Kč. Zajistí členové 
OZ. 

 

         

Jahodov    9.11.2021 

     
 
      

 

 
     

 

 

 


