
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov,  

konané dne 14.12.2021. 

 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov : 

 

Bere na vědomí :   

1) Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.8. Obecní zastupitelstvo starostou předložené 
rozpočtové opatření vzalo na vědomí.  Rozpočtové opatření č.8 jsou přílohou tohoto zápisu.      

50000Kč daň z DPH 

3500Kč el. energie VO 

3500Kč daň z hazardních her 

28000Kč řez stromů 

10000Kč party stan 

17100Kč mzdy volby 

 

  2) Starosta seznámil OZ s vývojem ohledně doplňkového zdroje vody obce Jahodov 30.11.2021 byl 
za přítomnosti všech osob které se účastní stavby kontrolní den zápis je součásti zápisu 

 

3) Starosta seznámil OZ, že odvoz separované odpadu v prosinci bude 27.12.2021, to je pondělí 

Kalendář na rok 2022 je 

28.3.2022 

27.6.2022 

26.9.2022 

19.12.2022   jedná se vždy o pondělí 

 

4) Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2022 a s 
střednědobým výhledem rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na roky 2023-2024 kterého je obec 
členem. Hlasování proběhne 16.12.2020 vše je přílohou tohoto zápisu 

 

 

 
 



Schvaluje:  

     1)   Rozpočtový výhled na roky 2023-2027                                                                                                                                                                 
Účetní obce pí Slezákovou a starostou obce byl předložen rozpočtový výhled na roky 2023-2027 bez 
připomínek, který bude zveřejněn na úřední desce. Rozpočtový výhled do roku 2027 je přílohou 
tohoto zápisu.  

                                                                                                             

  2) rozpočtu obce na rok 2022  Účetní     obce pí Slezákovou a starostou obce byl předložen rozpočet 
obce na rok 2022.  Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, bez připomínek příjmy 1 648 
200,- Kč a výdaje také 1 648 200.- Kč. Rozpočet bude zveřejněn na úřední desce. 
Rozpočet na roku 2022 je přílohou tohoto zápisu.                                                                                                                   

      3) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce Jahodov o jednání s AQUA SERVIS, a.s 
provozovatelem vodovodu v obci o ceně vody na rok 2022 cena vody je stanovena na 49,32   Kč metr 
kubický s DPH 

 4) Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o odpadech pro rok 2022. 
Starosta obce pak předložil k projednání a schválení OZV č.3/2021. Zastupitelstvo obce se pak po 
projednání usneslo vydat 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. Základní cena za odpady pro rok 2022 je stanovena na 450,-Kč Vyhláška je přílohou 
tohoto zápisu.                      

 

       5) Inventarizace majetku obce k 31.12.2021 a vydání příkazu k provedení a jmenování inv. 
komise. Starosta obce vydal v intencích vnitřních směrnic obce č.3/2011 „Příkaz k provedení 
inventarizace“ majetku obce za rok 2021, který je přílohou tohoto zápisu. Inventarizační komise byla 
jmenována ve složení: Předseda: Bušovský Jiří. Členové: Janeček Jiří Lenka Letková a Slezáková 
Štěpánka (dokladová část).                                                                                  

 

                         

Jahodov    14. prosince  2021. 

 

 
     

                                                                                 

 

 


