USNESENÍ
z jednání 22. schůze Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou,
konané ve čtvrtek 24.června 2021 v 19,30 hodin v jednací místnosti
Obecního úřadu v Jarošově nad Nežárkou
usnesení č. 249/2021
Zastupitelstvo konstatuje, že všechna usnesení byla splněna.
usnesení č. 250/2021
Zastupitelstvo schvaluje program jednání své 22. schůze.
usnesení č. 251/2021
Zastupitelstvo volí ověřovateli zápisu z jednání své 22. schůze Alenu Steffalovou a
Václava Kostku
usnesení č. 252/2021
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2021 o místním
poplatku z pobytu.
usnesení č. 253/2021
Zastupitelstvo schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č.1363/2 díl,,c“ o výměře 134 m2
k.ú. Jarošov nad Nežárkou odděleného geometrickým plánem č.738-203/2020 za cenu 50
Kč/1m2.
usnesení č. 254/2021
Zastupitelstvo schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 660/12 k.ú. Jarošov nad
Nežárkou za cenu 216 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem pozemku.
usnesení č. 255/2021
Zastupitelstvo schvaluje Prodej části pozemku p.č.296/1-a k.ú. Jarošov nad
Nežárkou.odděleného geometrickým plánem 746-63/za cenu 216 Kč za 1m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem a geodetickým oddělením pozemku..
usnesení č. 256/2021
Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí ve věci žádosti o část pozemku p.č.296/1 k.ú.
Jarošov nad Nežárkou na své příští zasedání.
usnesení č. 257/2021
Zastupitelstvo schvaluje Záměr prodeje části pozemku p.č. 267 k.ú. Pejdlova Rosička
odděleného geometrickým plánem 52-102/2021 za cenu 100 Kč a úhradu nákladů spojených
s převodem a geodetickým oddělením pozemku
usnesení č. 258/2021
Zastupitelstvo schvaluje Uplatnění pohledávky ve výši 7398 Kč vůči Státnímu
Pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. v rámci žádosti o převod
pozemků pod drobnými zemědělskými stavbami st.14 a st.60 k.ú. Zdešov.

usnesení č. 259/2021
Zastupitelstvo uzavírá na základě §174 zákona č.250/2000 Sb. projednávání
Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2020 jehož součástí je Zpráva o
přezkoumání hospodaření vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
usnesení č. 260/2021
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2020.
usnesení č. 261/2021
Zastupitelstvo
1) bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) že v souladu s §55 stavebního zákona byl vypracován návrh 2. Zprávy o
uplatňování Územního plánu obce Jarošov nad Nežárkou, který obsahuje pokyny
pro vypracování Změny č.2 Územního plánu obce Jarošov nad Nežárkou a jehož
nedílnou součástí je příloha č.1 s požadavky veřejnosti na změnu č.2
c) v souladu s §55 a přiměřeně s §47 odst.1 až 4 stavebního zákona byl návrh 2.
Zprávy obsahující pokyny pro vypracování Změny č. 2 zveřejněn veřejnou
vyhláškou a zaslán dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím.
d) Ve stanovené lhůtě bylo uplatněno 7 vyjádření dotčených orgánů které jsou
zapracovány do návrhu 2. Zprávy a pokynů pro vypracování Změny č.2
e) Ve stanovené lhůtě byly uplatněny 3 připomínky veřejnosti
f) Dalším krokem bude výběr zpracovatele návrhu Změny č.2 Územního plánu obce
Jarošov nad Nežárkou v souladu s §52 stavebního zákona a předání pokynu pro
vypracování návrhu Změny č.2
2) schvaluje zařazení podnětu dle přílohy č.1 k návrhu 2. Zprávy o uplatňování
Územního plánu obce Jarošov nad Nežárkou do Změny č.2 Územního plánu obce
Jarošov nad Nežárkou, a to v případě že žadatel dodrží podmínky stanovené
pořizovatelem a náklady za provedení Změny č.2 uhradí plně ze svých prostředků.
3) schvaluje zařazení podnětu dle přílohy č.1 k návrhu 2. Zprávy o uplatňování
Územního plánu obce Jarošov nad Nežárkou do Změny č.2 Územního plánu obce
Jarošov nad Nežárkou a to v případě že žadatel dodrží podmínky stanovené
pořizovatelem a náklady za provedení Změny č.2 uhradí plně ze svých prostředků.
4) schvaluje v souladu s§55 odst.1, za použití §6 odst.5 a obdobně za použití §47 odst.1
až 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění,
2.Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Jarošov nad Nežárkou(včetně přílohy
č.1), která obsahuje pokyny pro zpracování vypracování Změny č.2 Územního plánu
obce Jarošov nad Nežárkou v rozsahu zadání změny.
usnesení č. 262/2021
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zakázku na stavební práce
,,Zastřešené parkovací a skladovací prostory u č.p.84 v Jarošově nad Nežárkou“
s Jindřichohradeckou stavební s.r.o., Otín 102, 37701 Jindřichův Hradec.
usnesení č. 263/2021
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.5
usnesení č. 264/2021
Zastupitelstvo schvaluje zadání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
soukromému auditorovi Ing. Jiřímu Tinkovi, Branná 117, 37901 Třeboň

usnesení č. 265/2021
Zastupitelstvo schvaluje vstup do Spolku Naše odpadky z.s., Uherčice 339, 69162
usnesení č. 266/2021
Zastupitelstvo schvaluje delegaci starosty na Valnou hromadu společnosti EKO
SKLÁDKA spol.s.r.o., IČO 608388841, se sídlem Václavská 609, Jindřichův Hradec III,
37701.
usnesení č. 267/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost o trvalou změnu dopravního značení na místní
komunikaci 2c v Jarošově nad Nežárkou a úpravu vodorovného a svislého dopravního
značení v tomto úseku.
usnesení č. 268/2021
Zastupitelstvo schvaluje Spolupráci s Městem Stráž nad Nežárkou a Obcí Novosedly
nad Nežárkou při tvorbě kalendáře na rok 2022 a bere na vědomí uzávěrku pro dodání
fotografií a termínů akcí.
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