
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 11.11.2008. 
 
 
 
 
Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov : 
 
1) 
Schvaluje ke Změně č.1 ÚPO usnesení v tomto znění : 
Zastupitelstvo obce Jahodov, příslušné podle § 6 odst. 5) písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po projednání návrhu 
na schválení vydání Změny č. 1 ÚPO Jahodov jako opatření obecné povahy a po ověření podle § 
54 odst. 2) stavebního zákona, že Změna č. 1 ÚPO Jahodov není v rozporu s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  
 
I.  Schvaluje: 

Vydání Změny č. 1 ÚPO Jahodov jako opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1) zák. 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Vydání Změny č. 1 ÚPO Jahodov bude 
oznámeno veřejnou vyhláškou ve znění dle přílohy. 
 
II.  Ukládá: 

Určenému zastupiteli, tj. panu starostovi Františku Šedovi, ve spolupráci s 
pořizovatelem, tj. úřadem územního plánování Městského úřadu Rychnov n. Kn.: 
• podle § 14 odst. 1) vyhl. č. 500/2006 Sb. opatřit dokumentaci Změny č. 1 ÚPO Jahodov 

záznamem o účinnosti v návaznosti na nabytí účinnosti opatření obecné povahy, 
• zabezpečit podle § 165 odst. 1) stavebního zákona uložení dokumentace změny, včetně 

dokladů o jejím projednávání, a poskytnutí dokumentace změny stavebnímu úřadu, 
krajskému úřadu a úřadu územního plánování, 

• zabezpečit podle § 165 odst. 2) stavebního zákona zveřejnění údajů o vydané změně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup a toto oznámit jednotlivě dotčeným orgánům, 
kterým nebyla dokumentace předána přímo. 

 
2)  
Schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření pro rozpočet roku 2008 a  návrh rozpočtu 
obce na rok 2009. Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný, příjmy 761.000 a výdaje také 
761.000 Kč. Návrh  bude zveřejněn na úřední desce a schválen na prosincovém veřejném 
zasedání OZ po event. připomínkách k jednotlivým kapitolám.Návrh rozpočtu je přílohou 
tohoto usnesení. 
 
3) 
Schvaluje návrh OZV č.1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2007 o místních 
poplatcích a to v části III. která se týká poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Zastupitelstvo obce  se usneslo  podle ustanovení § 10 písm. d.)  a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 
 
 

 
 



Článek 1. 
 

Článek 20  :   Sazba poplatku se mění takto: 
 
Odst. 1 Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 18 písm. a) a b) obecně závazné vyhlášky č. 
1/2007 činí 400,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní roka a  
b) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a poplatníka. Tato částka je stanovena podle 

skutečných nákladů obce za předchozí rok 2007 na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu. Skutečné náklady činily za rok 2007 34.276.50 Kč a byly 
rozúčtovány takto: 34.276.50 Kč : 87 (počet poplatníků) = 393.98 Kč. 
 

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky zůstávají beze změny. 
 

Článek 2. 
 

Üčinnost 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009. 
 
4)  
Ukládá: 
- starostovi obce zajistit prohrnování sněhu na místních komunikacích s firmou Vambekon 
s.r.o. Vamberk v rozsahu minulých let. 
-  starostovi obce ve spolupráci s p.Janečkem a p.Dvorským zajistit opravu eko WC v termínu 
do 28.11.t.r. 
 
 
 
 
 
 
 

Vlasta Dvorská , místostarostka                                                   František Šeda, starosta 
 


