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Zápis a USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne 

3.3.2021, od 18:30 hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Jinošov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.30 hodin 

starostou obce Ing. Daliborem Húskou, Ph.D. (dále jako „předsedající“).  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že pozvánka podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jinošov zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 22.2.2021 do 3.3.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) 

konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), 1 omluven 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Košťála a paní Vlachovou a zapisovatelem paní 

Chytkovou. 

Pro návrh hlasovalo 6 členů ZO. 

* * * 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a v souladu se 

zveřejněním na úřední desce. K návrhu programu návrhy nebyly vzneseny na doplnění.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

Program jednání byl schválen 6-ti hlasy.  

Předsedající upozornil všechny přítomné i z řad spoluobčanů, kteří přišli na zastupitelstvo, že ze 

zasedání bude pořízen zvukový záznam pro potřeby obce. Nebyly vzneseny námitky, pro 6 hlasů. 

Usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje následující program zasedání: 6-ti hlasy 

1. Provozně-organizační problematika 

- Schválení programu jednání. 

- Hospodaření obce k 31.1.2021. 

- Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31. 12. 2020. 

- Zápisy kontrolního a finančního výboru č.4/2020. 

- Provozní záležitosti obce. 

- Konání obecních akcí  

- Záměr o prodeji části obecního pozemku p.č.1041/2. 

- Smlouva o spolupráci při pořizování  
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„Plánu ochrany Krajinné památkové zóny Náměšťsko" 

- Informace k novému územnímu plánu obce  

- Regionální školka, Jinošov.  

- Informování o vývoji dotačních titulů na víceúčelové hřiště, obecních komunikací. 

- Informace k biokoridorům.  

2. Různé 

3. Diskuze 

4. Závěr    

 

* * * 

 

Bod 1) Provozně organizační problematika  

• Hospodaření obce k 31.1.2021 – viz. příloha č.2 

 

• Rozpočtové opatření č.12 ze dne 30.12.2020 ve výši 146.600Kč – daňové příjmy, příjmy za 

stočné, výdaje na odpad, dar charitě, činnost místní správy dále dle §16 zákona č.250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

• Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 - Inventura majetku, závazků a pohledávek, 

je sestavena dle výkazu Rozvaha, podle vyhlášky č.270/2010 Sb. Inventurou nebyly zjištěny 

rozdíly – přebytky, manka. Veškeré inventární karty a sestavy jsou předloženy inventární 

komisí kontrolnímu výboru a zástupcům obce.  

   

• Finanční výbor č.4/2020 ze dne 30.12.2020 – viz příloha č.3 a Kontrolní výbor č.4/2020 ze 

dne 30.12.2020 - viz příloha č.4  

 

Usnesení: 

 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2020, dále Inventarizaci majetku, závazků a 

pohledávek k 31.12.2020 a zápisy kontrolního a finančního výboru č.4/2020. 

 

Usnesení bylo schváleno 6-ti hlasy. 

• Plán ochrany Krajinné památkové zóny Náměšťsko – Předmětem této Smlouvy je zajištění 

společného postupu a financování při pořizování „Plánu ochrany Krajinné památkové zóny 

Náměšťsko (rejs. č. v ÚSKP 2390), " 

 

Usnesení: 

ZO schvaluje 6-ti hlasy Smlouvu o spolupráci při pořizování „Plánu ochrany Krajinné památkové 

zóny Náměšťsko" 

 

• Územní plán obce – ve spolupráci s Městským ÚŘADEM Náměšť nad Oslavou a 

projektantem se připravují první podklady. Cenová nabídka je na 250 tis. Kč. Na dotace obec 

nedosáhne, jelikož Obec Jinošov již územní plán předělával před 12 lety a dotčené dotace 

jsou pro obnovu starších územních plánů. Předsedající informoval o nutnosti vyjádření se 

nejen všech zastupitelů, ale i všech občanů. Jakmile bude toto aktuální, starosta bude 

informovat.  

Usnesení: 

ZO bere informaci o územním plánu na vědomí. 
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• Záměr o prodeji části obecního pozemku p.č.1041/2 – záměr byl řádně zveřejněn. Žadatel 

chce na části odkoupeného pozemku postavit novou opěrnou zídku – plot. ZO projednalo 

všechna pro a proti a dospělo ke konečnému závěru, že žádost musí být lépe specifikována, 

jako například přesný počet m2 a přesnější zákres do mapy, plánu. Dále je vyžadováno 

plynulé napojení na sousední obecní pozemek tak, aby v místě napojení nevznikl ostrý roh. 

Dále je nutná další schůzka přímo na místě s žadatelem a ZO, kde budou diskutovány 

jednotlivé připomínky. Následně je zastupitelstvo obce přípravné o nové žádosti jednat 

znovu.  

 

Usnesení: 

ZO zamítlo prodej části pozemku p.č.1041/2 a to takto: pro 5, proti 0, zdržel se 1 

 

• Konání obecních akcí – Akce se budou řídit podle vývoje epidemiologické situace. Pouť 26. 

– 27.6.2021 > bude objednána hudba na oba dny, ale vše se bude odvíjet od aktuální situace. 

  

• Regionální Mateřská školka – starosta a místostarosta informovali ZO, že obce Jasenice, 

Pucov, Hluboké, Krokočín byly emailem vyzváni k vyjádření se k nápadu realizace 

„společné“ MŠ se sídlem v Jinošově. V příštím týdnu je v plánu 1. společná schůzka, dle 

prvního vyjádření by zájem o školku byl. Nejprve ale musí být vypracovány analýzy a 

konzultace s příslušnými úřady. Oslovené obce by se na realizaci podílely – smlouva o 

finanční podpoře, spádovosti apod. ZO bude pravidelně o postupu informováno.  

  

• Informování o vývoji dotačních titulů na víceúčelové hřiště, obecních komunikací – stále 

nejsou výsledky známy.  

 

• Informace k biokoridorům – v současné době probíhá příprava na vyhlášení výběrového 

řízení. 

 

 Bod 2, 3) Různé a Diskuze 

• Pan místostarosta informoval o možném řešení dopravní situace v ulici (první ulice ze směru 

Velká Bíteš). V současné době je zde doprava obousměrná. Řidiči si tudy zkracují cestu, tak 

aby se vyhnuli ulici kolem obecního úřadu s tím, že auta zde projíždí i vyšší rychlostí. 

V současné době situací ve spolupráci s policií ČR řešíme a hledá se nejlepší řešení omezení 

průjezdnosti (snížení rychlosti, jednosměrný provoz, zpomalovací prahy). Dále se řeší 

umístění zrcadel pro bezpečnější průjezdnost obcí a vyjíždění z nepřehledných ulic. ZO čeká 

na vyjádření policie ČR 

 

• ČOV – starosta a místostarosta informovali o současném stavu ČOV. Do budoucna musí 

obec počítat s dovybavením technologie tak, aby odpovídala novým normám a standardům. 

Proběhla kontrola specialistů, obnova oxysondy, výměna několika součástí (běžné 

opotřebení) a dále napojení na dálkový monitoring. Dále informovali, že je nutné změnit 

systém odvětrání celé budovy ČOV.  

• Věž kostela – v minulém roce proběhla oprava fasády věže kostela, na které se finančně 

podílela i obec. Z této akce zbyly Římskokatolické církvi finanční prostředky ve výši 80 tis. 

Kč. Obec je připravena se dále finančně podílet 20 tis. Kč na nátěr celé střechy kostela, 

přičemž ostatní náklady budou hrazeny ze zmíněných 80 tis. Kč.  
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Pan Soukop informoval, že na nové fasádě věže se vlivem silnější zimy odchlípla vetší část 

omítky, tato věc je nahlášená a probíhá reklamační řízení a následná oprava v rámci 

reklamace. 

 

• Oprava sloupků na schodišti do kostela – obci bude předložena nabídka stavebního materiálu 

adekvátních cihel na opravu, v nejbližší možné době se začne s opravami.  

 

• Výsadba nových stromů jako náhrada za pokácené lípy – do konce roku 2021 by ZO chtělo 

vysadit mladé stromy, je potřeba vybrat správná místa, KSÚS nedoporučuje vysazování u 

hlavních komunikací. V letošním roce proběhne prořezávka mladých lip v aleji směrem na V. 

Bíteš. 

• Pan místostarosta informoval o komunikaci s policií ČR o špatném stavu vozovky v kopci 

směr V. Bíteš. Bylo přislíbeno rychlejší řízení s KSÚS. 

 

Bod 4) Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.06 hod. 

Přílohy zápisu: 

- č.1 Prezenční listina 

- č.2 Hospodaření obce 

- č.3 Zápis finančního a č.4 kontrolního výboru č.4/2020 

Zápis byl vyhotoven dne  9.3.2021 

 

Ověřovatelé: 

 

 ...........................................          ........................................... 

 

………………………………..    ………………………………… 

        

starosta         místostarosta  

 

Zveřejněno na úřední desce dne:  10.3.2021 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:  10.3.2021 

Sňato z úřední desky dne: 


