
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov,  

konané dne 10.1.2023 

 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov: 

Bere na vědomí 

1) Účetní obce pak předložila OZ starostou učiněné rozpočtové opatření č. 6 a 7/2022 

 Dotace DSO 
  Volby prezidenta 
 Akcie Aqua 

 2) Všechny úkoly, které předepisují prezidenské volby jsou splněni, volební lístky byly 
rozdáni volební komise bude pracovat v složení 

zapisovatelka paní Štěpánka Slezáková 
další členové 
paní Eva Samešová 
paní Martina Schodová 
paní Lucie Šbatová 
slečna Daniela Samešová 
 
a jako náhradník Simona Kozlová 
 

3) Inventarizace majetku obce k 31.12.2022 probíhá. Proškolení členů inventarizační 
komise bylo provedeno 28.12.2022. Inventura obecního majetku pokračuje dle 
příkazu. a bude dokončena 20.1.2023.  

4) Starosta obce informoval zastupitele obce o konaném zasedání DSO Rychnovsko, která 
se konala 20.12.2022 v Rychnově nad Kněžnou, kde byl zvolen jednatelem DSO starosta 
Rychnova nad Kněžnou, dále byly schváleny orgány na toto volební období. Valná hromada 
potvrzuje příspěvek DSO od obcí na rok 2023 ve výši 10Kč/obyvatel obce.  

 

Schvaluje:  

1) Předsedové kontrolního výboru a finančního výboru pí. Letková a p.Šeda OZ 
seznámili se zprávami finančního a kontrolního výboru za IV. čtvrtletí 2022.  
Nebyly zjištěny závady.  
 

      2) Starosta informoval obecní zastupitelstvo o konání valné hromady firmy Aqua       
servis z Rychnova nad Kněžnou, která se koná 1.2.2023 v Hostinci u Hubálků Kostelecká 
Lhota 40 OZ navrhuje jako zástupce obce Jahodov pana místostarostu Pavla Stejskala. 



 
 

3).  Starosta podal OZ informace o narození první holčičky v roce 2023 
v Královehradeckém kraji, která je novým občanem obce Jahodov, a proto pan hejtman 
Královehradeckého kraje Martin Červíček požádal starostu obce o účasti na vítání nových 
občánků obce.  Starosta informoval rodiče novorozence o této skutečnosti a předběžně 
se dohodl na termínu konání akce. OZ navrhlo uvolnit částku 5000kč na spojené náklady 
s touto akcí. 

   

4) Starosta podal OZ informace o zástupců obce v povodňové komisi za obec Jahodov. 
Starosta navrhuje jako předsedu starostu obce Jahodov pana Václava Sameše a 
místostarostu obce pana Pavla Stejskala. 
 

5) Starosta podal OZ informace o uzavření dohod o provedení práce na rok 2023 pro 
zastupitele obce Jahodov 

- Jiří Janeček   oprava veřejného osvětlení 

- Pavel Stejskal údržba zeleně / stavba party stanu 

- Václav Sameš stavba party stanu 
 
- Jiří Bušovský údržba obtoku požární nádrže  
 

 

 

        Jahodov    10.1.2023 

     
 
      



 

 
     

 

 

 


