Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov,
konané dne 13.7.2021
Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov:

Bere na vědomí:
1) Dle informace účetní obce pí. Slezákové tento měsíc bylo rozpočtové opatření číslo 3
1) vytyčení hranice 4.000 kč
2) prořezání obecní Lípy 12.000 Kč
2) Starosta informoval zastupitele obce o konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České
republiky za obec Jahodov Zapisovatelkou okrskové volební komise jmenuji paní Štěpánku
Slezákovou, Jahodov č.32 Hlasování se uskuteční v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v
Jahodově č. 1. a počet členů volební komise je stanoven na 5 členů

Schvaluje:

1) Starosta obce informoval zastupitele obce ohledně jmenování určeného zastupitele. Je to
kvůli tomu, že jsme ve Vaší obci pořizovali územní plán. Prosím tedy, jestli byste přijali
usnesení o stanovení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na zpracování a
projednání Zprávy o uplatňování územního plánu (povinnost dle §55 stavebního zákona) ...je
lhůta pro její zpracování (4 roky od účinnosti ÚP nebo od schválení předchozí zprávy).
Zastupitelé jmenovali zástupce obce Jahodov pana místostarostu Jiřího Bušovského.

Zastupitelstvo obce Jahodov schvaluje určeným zastupitelem pro spolupráci na zprávě o
uplatňování územního plánu člena zastupitelstva pana Jiřího Bušovského místostarostu obce.

2) Starosta obce dostal pouze jednu nabídku na prodej pozemku číslo 291/2 v katastru obce
Jahodov, jedná se o trvalý travní porost od firmy , kterou zastupuje Lenka Nosková, a to v hodnotě
50Kč za metr čtvereční. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem a pověřuje starostu o uzavření kupní
smlouvy .

3) Starosta informoval zastupitelstvo obce o výběrovém řízení na doplňkoví zdroj vody pro
Jahodov. Které bylo dne 21.6.2021 od 17.30 hodin v budově obce Jahodov za přítomnosti Zástupce
zadavatele – kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky pana RNDr. Tomáše Kytlíka, za obec

Jahodov Ladislav Nosek, Pavel Stejskal, Václav Sameš.

Vyhrála Firma A.B.V spol s.r.o. z Ústí nad Orlicí , dodala nejnižší nabídku v ceně 1 250 435,

-Kč s DPH.

4) Starosta informoval zastupitelstvo obce o žádosti pana Martina Knopa na přístupovou cestu na
pozemek číslo 3092/3 který je v jeho vlastnictví. Zastupitelé se usnesli že umožní přístup na obecní
komunikaci.

5) Starosta informoval zastupitelstvo obce návrhu zrušení srpnové schůze, Zastupitelstvo
souhlasilo.
6) Starosta informoval o zasedání starostů mikroregionu Rychnovska, které se konalo 24.6.2021
za přítomnosti hejtmana Královehradeckého kraje pana Martina Červíčka a radního kraje, na
jednání byla přednesena myšlenka programu podpory rozvoje členských obcí mikroregionu
Rychnovsko. Starosta obce Jahodov požádal zastupitele obce o návrhy, zastupitelé se usnesli, že
by bylo vhodné zakoupit velkoobjemový kontejner na komunální odpad. Zastupitelé obce pověřili
starostu obce, aby prověřil u ZD Zdobnice se sídlem v Slatině nad Zdobnicí, zda budou i nadále
provozovat tahač na převoz velkoobjemových kontejnerů.

Jahodov
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