Informační zpravodaj pro občany Jahodova 2015.
Vážení spoluobčané.
Předem vám všem přeji do nového roku zdraví a úsměv na tváři.
Možná neznáte všichni složení nového obecního zastupitelstva po listopadových
volbách v minulém roce. Pro ty, kteří dění v obci příliš nesledují, přikládám
výsledek voleb.
Výpis z usnesení zastupitelstva obce Jahodov
ze dne 10. listopadu 2014.
V souladu s ustanovením § 84 odst.2,písm. o) a §117odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce :
Obecní zastupitelstvo po projednání :
volí v souladu s § 84 odst. 1, písm.m) zákona o obcích :
1. Starostou obce p. Františka Šedu, Jahodov 42
2. Místostarostou p. Václava Sameše , Jahodov 4
a schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce
bere na vědomí : složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
zřizuje :
finanční výbor
kontrolní výbor
kulturní a sociální výbor
jmenuje do funkce jako :
předsedu finančního výboru
členky finančního výboru

- p. Martina Knopa, Jahodov 45
- pí. Ludmilu Seidlovou,Jahodov 42
- pí. Vlastu Dvorskou, Jahodov 2

předsedu kontrolního výboru - p. Jiřího Bušovského, Jahodov 27
členy kontrolního výboru
- p. Jiřího Janečka,Jahodov 11
- pí. Helenu Roosovou Folkovou, Jahodov 43
předsedkyni kulturně-sociálního výboru - pí. Vlastu Dvorskou, Jahodov 2
členky sociálního výboru
- pí. Ludmilu Seidlovou,Jahodov 42
- pí. Evu Samešovou, Jahodov 4
,Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.
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Dále bych pro informaci uvedl některé nově přijaté dokumenty, které začínají
platit od 1.1.2015. V prvé řadě byla upravena resp. zrušena po připomínkách
občanů, OZV č.1/2014 o omezení hlučných činností a nahrazena OZV č.2/2014,
jejíž znění zde uvádím
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
o zabezpečení veřejného pořádku omezením hlučných činností o sobotách, nedělích a
státem uznaných svátcích.
Zastupitelstvo obce Jahodov schválilo na svém zasedání konaném dne 10.11.2014,
usnesením číslo 1, v souladu s §10 písm. a) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen vyhláška).
Čl. 1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a
stanoví, které činnosti, jež narušují veřejný pořádek nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, nelze na území obce Jahodov vykonávat ve vymezeném čase o
sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek, se rozumí provádění veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk v nevhodnou dobu.
Čl. 3
Omezení činností
Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
rozbrušovaček apod, a to:
- v sobotu v době do 09:00 a od 19:00 hod.,
- v neděli a ve státem uznaných svátcích v době do 09:00 hod. a od 12:00 hod.
Čl. 4
Výjimky
Na základě žádosti může být v odůvodněných případech udělena výjimka z povinnosti uvedené
v článku 3. Žadatel o výjimku je povinen nejpozději 10 dnů přede dnem, na který žádá o
povolení výjimky, doručit obecnímu úřadu žádost. V žádosti uvede jméno, příjmení, adresu
místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu. Je-li žadatelem
právnická osoba, uvede název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto
právnickou osobu jedná; den a hodiny, na které žádá o výjimku, místo konání činnosti
způsobující hluk a důvod pro udělení výjimky. O výjimce rozhodne starosta obce vydáním
rozhodnutí o udělení výjimky.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
Jahodov č.1/2014, o
zabezpečení veřejného pořádku ze dne 8. 7. 2014.
Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
1. Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.
2

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

K 1.1.2015 byla novelizována OZV č.1/2013 o odpadech v článku 1. – sazba
poplatku, ale k navýšení zde nedochází, poplatek zůstává 400.- Kč.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014,
kterou se mění část IV. obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Jahodov se na svém zasedání dne 10.11.2014 usnesením č.1 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 (dále jen „vyhláška") , kterou se mění
článek IV. obecně závazné vyhlášky č. 1/2013
o místních poplatcích.
Článek 1.
Sazba poplatku.
Článek 4 : Sazba poplatku se mění takto:
(1) Sazba poplatku činí 400.-Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 150 ,- Kč za kalendářní rok a poplatníka. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 42 081,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 42 081,-Kč děleno 109 (101 = počet osob s pobytem na území obce + 8 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 386.06 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,-Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k
poslednímu dni tohoto měsíce.
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 zůstávají beze změny.
Článek 2.
Účinnost.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.
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Pro využívání společenských místností v budově OÚ byl vypracován a schválen provozní
řád, rovněž zde uvedený.

PROVOZNÍ ŘÁD SPOLEČENSKÝCH MÍSTNOSTÍ
v budově OÚ Jahodov č.1( v přízemí a v 1. patře )
Zájemce o pronájem si předem zajistí termín – osobně či telefonicky v kanceláři
obecního úřadu na tel. číslech 494533513 , 605214211, 724858218.
1. Nejpozději den před konáním akce si vyzvedne klíče v kanceláři obecního úřadu a při
podpisu smlouvy o pronájmu uhradí předem částku za nájem a kauci ve výši 1000,Kč, která je vratná po bezproblémovém předání místnosti.
2. Cena za pronájem místnosti :
Oslavy, rodinné a soukromé akce cena pro místní občany
300,- Kč za 1
den
cena pro cizí občany
600,- Kč za 1
den
Komerční akce :
500,- Kč za první hodinu a 100,- za každou
další.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo osvobodit od poplatku akce, konané místními spolky,
akce obecního úřadu, mateřské školy, akce konané pro děti.
3. Cena zahrnuje vybavení dle inventurního seznamu, který přebírající stvrdí svým
podpisem a poplatek za energie.
4. Kauce je určena k úhradě za poškozené vybavení a bude vrácena při závěrečném
předání místnosti a zjištění bezchybného stavu. Se zájemcem bude sepsána smlouva,
jejíž nedílnou součástí bude seznam předaného vybavení. Osoba, uvedená v žádosti,
bude zodpovědná za škody, způsobené v průběhu konání akce a zodpovídá na úklid a
úhradu vzniklé škody. Po ukončení akce prostory řádně uzamkne, vypne světla a
spotřebiče.
5. Vrácení kauce a vyúčtování proběhne při zpětném předání klíčů a předání vybavení
opět oproti podpisu. Místnosti budou při předání uklizeny včetně vysypaných košů.
6. Případné zjištěné závady budou vyřízeny podle platného ceníku, který je nedílnou
součástí smlouvy. Škody na majetku zájemce uhradí do patnácti dnů od konání akce.
V případě opoždění platby bude cena navýšena o 50 %.
7. Místnosti budou vráceny v pořádku nejpozději první pracovní den po akci do 18.00
hodin, případně dle domluvy v souladu s podepsanou smlouvou.
8. V zapůjčených prostorách bude dodržován přísný zákaz kouření.
Provozní řád byl schválen zastupitelstvem Obce Jahodov dne 9.12. 2014.
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Od 1.1.2015 je rovněž změněno poskytování darů občanům při životních výročích
a nově zavedeno poskytování finančního daru narozeným občánkům Jahodova.
Směrnice
k poskytování finančního daru nově rozeným občánkům a věcného daru k životním
výročím občanům obce Jahodov.
1) Směrnice upravuje postup Obce Jahodov při poskytování příspěvku:
a) nově narozeným občánkům obce Jahodov,
b) občanům obce Jahodov při významných životních jubileích.
2) Obec Jahodov bude pořádat 1 x ročně vítání občánků. Na tuto společenskou akci jsou zváni
rodiče a narozené děti, které v době narození mají trvalý pobyt v obci Jahodov.
Dar od Obce Jahodov u příležitosti vítání občánků je schválen touto směrnicí ve výši
2
000,- Kč na jedno dítě. Podmínkou pro využití daru je trvalý pobyt na území obce Jahodov do
dovršení minimálně jednoho roku dítěte a současně trvalý pobyt po stejnou dobu, jednoho z
rodičů. V případě nesplnění této podmínky může Zastupitelstvo obce požádat o navrácení
finančního daru. Finanční dar se poskytuje pro potřeby narozeného dítěte.
3) Věcný dar( ve formě dárkové poukázky) k významnému životnímu jubileu poskytuje Obec
Jahodov ve výši 1 000 Kč.
Věcný dar se poskytuje k 60,65,70, 75 a k 80. narozeninám, od 80ti let každoročně.
4) Pro zesnulé spoluobčany věnuje obec vzpomínkový věnec pro smuteční obřad
5) Na finanční dar a na věcný dar dle této směrnice není právní nárok.
6) Finanční dar či věcný dar nebude poskytnutý občanovi, který má vůči Obci Jahodov
závazek po době splatnosti.
6) Směrnice nabývá účinnosti od 1.1.2015 a byla schválena Zastupitelstvem obce Jahodov
dne 9.12.2014.
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Pro informaci ještě uvádím oznámení AQUAServisu Rychnov nad Kněžnou o cenách
vodného, (resp. stočného-pro Jahodov neplatí) platné od 1.1.2015.

Věřím, že nově přijatá opatření povedou ke zlepšení situace v obci i když chápu, že všem
se nebudou zamlouvat. Uvítám konstruktivní nápady či návrhy a aktivní účast všech
občanů na dění v naší obci.
V letošním roce připravujeme projekty na opravu požární nádrže, rozšíření obecního
vodovodu a veřejného osvětlení. Na další roky pak chystáme vybudování víceúčelového
hřiště a opravy obecních komunikací .
Ve společenských prostorách OÚ chystáme během roku uspořádat několik zajímavých
přednášek, promítání pro děti a různé kulturní akce.
Setkání rodáků a přátel Jahodova chceme uspořádat opět při jahodovské pouti a to
poslední sobotu a neděli v červnu(27.a 28.6.2015), v areálu Obecního úřadu, ale spíše
jako menší akci tzv. „rodinné setkání“.
Za obecní zastupitelstvo

František Šeda, starosta
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