Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov,
konané dne 13.4.2021
Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov:

Bere na vědomí:
1) rozpočtové opatření číslo 1









Finanční dar DSO
Led světlo VO
Prořez stromů
Respirátory
Vratka el. Energie
Daň z příjmu
Vratka Volby
Daň z odnětí pozemku

2) Starosta obce informoval ohledně pokračování příprav na náhradní zdroj vody, Vše
probíhá tak jak má, firma Fingeo zaslala technickou dokumentaci a požádala dotčené
orgány o vyjádření, které je nutno k stavebnímu povolení.
3) Starosta obce a účetní, paní Slezáková předložila návrh na Závěrečný účet obce za rok 2020 a návrh
účetní závěrky za rok 2020, včetně rozvahy a přílohy sestavy výkazu zisku a ztrát, který bude zveřejněný
na úřední desce od 14.4.2021. do 12.5.2021
4) Starosta informoval zastupitelé obce Jahodov o tom, že zítra a to 14.4.2021 má jednání
s panem hejtmanem Královehradeckého kraje Martinem Červíčkem a panem Řehořem,
ohledně komunikace přes obec Jahodov, která je vlastnictvím kraje a bohužel je
v havarijním stavu. Starosta představil strategii, s jakou jednání povede
5) Starosta seznámil OZ zrušení akcí pálení čarodějnic z důvodu dle aktuální situace
nařízení vlády České republiky.
6) Starosta po dohodě s obecním zastupitelstvem rozhodl, že uskutečnění Sraz rodáků
obce Jahodov a Končin bude projednáno dle aktuálního vývoje
situace v České republice o Koronaviru .

Schvaluje:
1) Předsedové kontrolního výboru a finančního výboru p. Stejskal a p. Šeda OZ seznámili
se zprávami finančního a kontrolního výboru za I. čtvrtletí 2021. Nebyly
zjištěny závady.

2) Starosta obce informoval o proběhlém auditu v obci Jahodov, který probíhal distančně, nebyly
zjištěni žádné nedostatky, a proto obec Jahodov prošla auditem v pořádku. Starosta
obce navrhl odměnu pro účetní ve výši 1000kč
3) Starosta obce informoval zastupitele ohledně smlouvy o spádovosti školských
zařízeních pro Obec Jahodov, předložil smlouvu mezi městem Rychnovem
nad Kněžnou a obcí Jahodov o spádovostí školských zařízení pro občany
Jahodova. Starosta obce do příští schůze připraví ještě obecní vyhlášku
k tomuto tématu

Jahodov

9.3.2021

