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Vážení sousedé,
letošní přestupný rok se pomalu, ale jistě přesouvá do druhého čtvrtletí. První čtvrtletí nám přineslo zprávu o podání žaloby Římskokatolické církve na stát a naši obec o vrácení stavebního pozemku č. st. 42/2 v k.ú.
Jarošov nad Nežárkou. Na tomto pozemku stojí hospodářské budovy jarošovské fary. Vzhledem k tomu, že jsme
stejně jako jiné žalované obce nebyli na podání žaloby upozorněni, stačili jsme mezitím vyřídit žádost o dotaci na
rekonstrukci střechy tohoto objektu a v rámci výběrového řízení i vysoutěžit potencionálního dodavatele. Na jednání zastupitelstva, které se uskuteční po redakční uzávěrce zpravodaje, bude tato záležitost řešena. Stejně tak se
zastupitelstvo bude zabývat nabídkou České pošty k zapojení obce do projektu Pošta Partner. Duben by nám mimo tradičních akcí měl přinést i zprávu, zda jsme byli úspěšní v získání dotačního titulu na výstavbu sběrného
dvora. V tomto měsíci by měla být ukončena také první etapa rekonstrukce pohostinství U Kouřící Veverky
v Lovětíně na multifunkční prostory pro setkávání občanů a zástupců spolkového života. Většinu prací jsme zde
provedli svépomocně za pomoci kmenových zaměstnanců obce.
Přeji Vám všem příjemné a klidné jaro bez známek únavy a zbytečných stresů
starosta Bohumil Rod
Co nás čeká v oblasti investic:
převedení dešťových vod v Nekrasíně,
revitalizace zeleně v Jarošově nad Nežárkou,
oprava místní komunikace v Matějovci,
zateplení ZŠ v Jarošově nad Nežárkou,
rekonstrukce střechy kulturního domu ve Zdešově,
nákup lesnické techniky (vyvážecí návěs a štípač polen).
Podrobnou výši investic najdete v usneseních z jednání zastupitelstva.

Aktuálně z obce
Děkujeme všem, kterým není lhostejný stav okolí za plotem jejich domovů, za jejich péči o tato místa ležící na
veřejných prostranstvích.
Upozorňujeme občany, že prostranství u ČOV je jediné místo, které je určeno jen k odkládání větví a dřevěného odpadu. Ostatní odpad ze zahrádek se ukládá do kontejneru ve sběrném místě a domácích kompostérů. Odkládání jakéhokoliv odpadu než dřevěného na tomto místě bude posuzováno jako zakládání
černé skládky.
Svoz tříděného a nebezpečného odpadu z místních částí bude probíhat i v příštím roce. Žádáme občany, kteří tuto
službu využívají, aby ji nezaměňovali za svoz objemného a směsného odpadu. Pro tuto variantu slouží pravidelný
svoz směsného odpadu firmou AVE a sběrné místo v Jarošově nad Nežárkou.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí odpad, a také zdešovskému osadnímu výboru za vzorné provozování
sběru a evidence tříděného odpadu v této místní části. Třídění odpadu je jediná cesta k zastavení neustále se zvyšujících poplatků za likvidaci odpadu.
Upozornění nájemcům hrobů!
Vzhledem k tomu, že stále dochází k porušování řádu pohřebiště na obou hřbitovech, upozorňujeme nájemce hrobů, že na hřbitov je zakázáno vodit psy. Dále platí povinnost oznamovat uložení do hrobu, zřízení
hrobového místa, úpravy na hrobovém místě a zrušení hrobového místa.
Potřebné formuláře najdete na webových stránkách obce na adrese http://www.jarosov.cz/epodatelna.php
a v listinné podobě na obecním úřadě (p. Šárka Mráziková).
Jedná se o tyto dokumenty – Oznámení uložení do hrobu, Souhlas se zřízením hrobového místa, Souhlas
s úpravami hrobového místa a Žádost o zrušení hrobového místa.
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 10. a 11. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
podmínky k bezúplatného převodu nemovité věci pozemku p.č. 91/4 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou od
ÚZSVM
•
bezúplatný převod pozemku p.č. 219/68, na kterém se nachází místní komunikace, vedená v pasportu
místních komunikací jako komunikace III. c pod číslem 19c
•
bezúplatný převod pozemku p.č. 219/75, na kterém se nachází místní komunikace, vedená v pasportu
místních komunikací jako komunikace III. c pod číslem 19c
•
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č.12 mezi Obcí Jarošov nad Nežárkou a Základní a Mateřskou školou
Jarošov nad Nežárkou
•
vítěznou nabídku firmy MALCOM CZ s.r.o., Mostníkovská 304/1, 26601 Beroun, Beroun závodí, ze
Zadávacího řízení na dodávky Pořízení lesnické techniky, registrační číslo projektu:
15/001/0861A/231/000010 ve výši 681.000 Kč bez DPH, tj.824.000 Kč včetně DPH
•
žádost obce o koupi pozemku p. č. 272/7 (531m2) v k.ú. Jarošov nad Nežárkou od ÚZSVM
•
Dodatek č.14 ke Smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Jindřichův Hradec,Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec
•
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami:Obec Jarošov nad Nežárkou IČO
00246859, 378 41 Jarošov nad Nežárkou 236, zastoupená starostou Bohumilem Rodem a Město Nová
Včelnice, IČO 00247146, Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, zastoupené starostou Ing. Karlem
Dvořákem, jejímž předmětem je provádění zápisu do informačního systému identifikace adres a nemovitostí orgány Města Nová Včelnice namísto Obce Jarošov nad Nežárkou podle zákona č.111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
•
vítěznou nabídku firmy JANSTROM s.r.o., Ústrašická 115, 391 11 Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, v
Zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,Revitalizace zeleně v Jarošově nad Nežárkou“ ve výši
151.690 Kč bez DPH, tj. 183.545 Kč včetně DPH
•
vítěznou nabídku firmy RM-BAU s.r.o., Belgická 1272/II, 377 01 Jindřichův Hradec, v Zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,Výměna střešní krytiny na budově p.č.st.42/2 v Jarošově nad Nežárkou “ ve výši 649.014 Kč bez DPH, tj. 785.308,07 Kč včetně DPH
•
vítěznou nabídku firmy Jindřichohradecká stavební s.r.o., Zborovská 346/III, 377 01 Jindřichův Hradec,
v Zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem ,, Zateplení ZŠ Jarošov nad Nežárkou “ ve výši
1.960.003 Kč bez DPH, tj. 2.371.603 Kč včetně DPH
•
vítěznou nabídku firmy VIALIT Soběslav spol.s.r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, v Zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,Oprava místní komunikace 3c “ ve výši 1.299.042 Kč bez
DPH, tj. 1.571.840 Kč včetně DPH
•
vítěznou nabídku firmy Antonín Krňa s.r.o., Benátky 674, 37821 Kardašova Řečice pro akci ,,Převedení
dešťových vod Nekrasín“ ve výši 186.484 Kč bez DPH, tj.225.646 Kč s DPH
•
finanční spoluúčast obce při podání žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje ,,Podpora školství“ na nákup učebních pomůcek pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí a vybavení školních zahrad herními prvky
•
Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo neschválilo žádost o prodej pozemku p.č.133/1 a části pozemku p.č. 133/1 v k.ú. Lovětín.
Zastupitelstvo rozhodlo odložit:
•
záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 607/3 v k.ú. Zdešov až po vypracování zastavovací studie a
vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům potřebných pro budoucí výstavbu ČOV
•
záměr prodeje části pozemku p.č. 6/1 v k. ú. Matějovec až po získání závazného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Jindřichův Hradec k tomuto podnikatelskému záměru.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
představení projektu Pošta Partner jako možnou variantu současného provozu
•
zprávu o podání žaloby Římskokatolické církve, v zastoupení Mgr. Jakuba Kříže, PhD. na obnovení
vlastnického práva k pozemku č. st. 42/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a její postoupení právnímu zástupci obce JUDr. Jiřímu Drahotovi, který povede další jednání v této věci.
Plný text usnesení najdete na webových stránkách obce www.jarosov.cz
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Přijetí nebo odeslání zásilky PARCELSHOP PPL
Od března 2016 je možné zdarma využívat uložení zásilek přepravní službou PARCELSHOP PPL v Ráji
drogerie paní Bejdové v Jarošově nad Nežárkou. Doba vyzvednutí zásilky je shodná jako otevírací doba
drogerie v pondělí až pátek 7,45—12,15 hodin a 12,45—16,45 hodin, v sobotu pak 7,45—10,45 hodin.
Další službou je odesílání balíků do 30 kg. Cena služby je určena podle rozměru balíku následovně:
30x30x30 cm 79 Kč, 60x40x30cm 94 Kč a 100x50x50 cm 124 Kč.
Informace na tel. č.724 725 888.

Malujeme dětem z oblíbených knih!
Na výstavu svých obrázků zvou mamky, tety, strejdové a kamarádi do Pravdovy
knihovny. Vernisáž se uskuteční v neděli 3. dubna 2016 od 14 hodin. Výstava potrvá
do konce května a bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny, tj. každý všední den
od 17 do 19 hodin, v úterý již od 15 hodin.

Sváťa Doseděl tentokrát nestraší
Krátké texty k zamyšlení, zpracované místním, až doposud výhradně hororovým autorem Svatoplukem Dosedělem a pravidelně publikované na třetí straně měsíčníku Žurnál (dříve Patriot) od prosince 2009 do
března 2016, se dočkaly souborného knižního vydání. Sborník se jmenuje Dotek křídel motýlích, obrázky jej
vyzdobil pražský jarošovák Vlastimil Sobota a jeho vydání se ujalo jindřichohradecké nakladatelství Epika.
Knížka je již dnes k dostání v uvedeném nakladatelství (www.epika.cz), ovšem na pultech knihkupectví se objeví až po svém křtu, v rámci něhož ji lze samozřejmě koupit také. Tato akce se uskuteční ve středu 13. dubna od 18 hodin v jindřichohradecké kavárně FotoCafé. Více informací je na webu www.dosedel.net.
autor

Přijďte do divadla!
Divadelní soubor
TRIANGL
z Kamenice na Lipou
uvede komedii Marca Camolettiho

A DO PYŽAM !!!
v pátek 15. dubna v 19,30 hodin
v sále Hospody Pod Kostelem
Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí
oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události!

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpovědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č.reg. MK ČR E 11683
ze dne 26.4.2001

2. dubna 2016

3. dubna 2016

15. dubna 2016

23. dubna 2016

Jaro náruč otevírá.
Nezlomná je naše víra,
že se všechno zazelená.
Zima? Ta už nárok nemá...

30. dubna 2016

13. května 2016

4. června 2016

18. června 2016

Jarošov nad Nežárkou
Otevírání Kameničky
sraz u Teba
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Malujeme dětem – vernisáž výstavy
Pravdova knihovna
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Divadlo z Kamenice n.L.
sál Hospody Pod Kostelem
19 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Den Země
školní zahrada
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje
náves
17 hodin
Pálení čarodějnic
u vodojemu
po setmění
Vladimír Mišík
Hospoda Pod Kostelem
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Den dětí
areál AVZO v lomu
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Kácení máje
náves
17 hodin
Taneční zábava v sokolovně
20 hodin

Naši občané v číslech :
K 1. lednu 2016 měla naše obec 1.099 obyvatel,
z toho 545 mužů a 554 ženy:
Jarošov nad Nežárkou 755 občanů,
Hostějeves 48 občanů,
Kruplov 27 občanů,
Lovětín 72 občanů,
Matějovec 20 občanů,
Nekrasín 32 občanů,
Pejdlova Rosička 7 občanů,
Zdešov 138 občanů.
Narodilo se 9 dětí (5 chlapců a 4 dívky) a zemřelo 12 občanů (7 mužů a 5 žen).
Přistěhovalo se 26 občanů, odstěhovali se 24 občané.

