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

12.4.2021, 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 24.3.2021 do 12.4.2021. 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 Jansu a pana Mičky 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 byl vznesen návrh na doplnění: přesedající požádal 

o doplnění bodu o problematiku možného zřízení mateřské školy v naší obci.  

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 

- projednání a schválení zadávací dokumentace výběrového řízení na založení lokálního 

biokoridoru v k.ú. Jinošov 

- projednání stavby opěrné zdi p.č.1041/2 v k.ú. Jinošov 

- mateřská škola Jinošov  

2. Různé 

3. Diskuze 

4. Závěr   
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* * * 

 

Bod 1) Provozně organizační problematika  

• Biokoridor Jinošov – předsedající dal hlasovat o schválení smlouvy na realizaci výběrového 

řízení veřejné zakázky (ikis s.r.o. se sídlem Kaštanová 496/123a, 62000 Brno) a zároveň 

odsouhlasení podmínek výběrového řízení projektu „Založení LBK, k.ú. Jinošov“ (Podklady byly 

zaslány dopředu každému zastupiteli na prostudování). 

Usnesení č.1: 

 

• Opěrná zeď na pozemku p.č.1041/2 – ZO bylo informováno o upřesnění požadavku stavitele o 

odkoupení části pozemku. Bude nutné se v nejbližší možné době znovu sejít na místě a vymyslet 

nejlepší řešení pro obě strany. ZO bere informaci na vědomí. 

 

• Školka Jinošov – starosta a místostarosta informovali ZO o možnosti vybudování skrz dotační 

tituly obecní školku. K jednání byla přizvána firma RPA, a zástupci okolních obcí, tak aby se od 

začátku postupovalo společně. Starosta a místostarosta požádali ZO o mandát k vyjednávání 

podmínek k realizaci se zástupci firmy a okolních obcí.  ZO bude vždy informováno o průběhu 

vyjednávání. V druhé polovině dubna proběhne druhá schůzka, kde, již bude upřesněno, za jakých 

podmínek budou okolní obce spolupracovat. RPA agentura nastínila možné dotační tituly a 

celkovou problematiku.   

    Usnesení č.2: Žádost starosty a místostarosty o mandát starostovi a místostarostovi v zastupování 

obce a k řešení a vyjednávání potřebných kroků k vybudování školky v Jinošově.  

    ZO uděluje mandát starostovi a místostarostovi v zastupování obce a k řešení a vyjednávání 

potřebných kroků     

     Usnesení bylo schváleno 6-ti hlasy. 

 

Bod 2,3) Různé, Diskuze 

  

• Lesní cesty – předsedající informoval o špatném stavu lesních cest, které byly zničeny těžkou 

lesní technikou v době těžby dřeva. Příslušná firma byla vyzvána k nápravě, jakmile počasí 

dovolí, budou cesty upraveny. 

• ČOV – dlouhodobě se na ČOV řeší zvýšený nátok dešťové vody, z tohoto důvodu byly obcí 

objednány kouřové zkoušky kanalizace, které ukázaly špatné připojení potrubí dešťové vody. 

Jedná se o kanalizační úsek u přechodu pro chodce, kde jsou dvě kanalizační vpusti. Předsedající 

oslovil firmu, která provede kroky k nápravě připojení kanalizace v tomto úseku. Předsedající 

upozornil, že tyto nátoky zvýšené již od roku 2016 a nesouvisí se stavbou přechodu.  

• Oprava schodiště – firma našla adekvátní materiál – tip venkovní cihly – je objednáno potřebné 

množství na opravu sloupků a výměnu nejhorších částí. Jakmile bude dodán materiál, firma zahájí 

opravy.  

• Vybudování kontejnerového stání – dotace z programu POVV 2021 bude použita na stavbu 

jednoduchého zastřešení kontejnerů u hasičky, které budou přemístěny. Další stání u rybníka je 

v plánu rozšířit a zastřešit. Akce musí být provedena do konce roku 2021. 

• Hasička - předsedající požádal o úklid stavební sutě a dalšího odpadu po rekonstrukci místnosti 

hasičky. Nabídl zapůjčení obecního vozíku a karty do sběrného dvora. Zajistí SDH.  

SDH budou na podzim zajišťovat sběr železného odpadu, občané budou včas informováni. 
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• Umístění obecního majetku – vozík Agados do garáže OÚ – opětovně budou vyzváni nájemci 

bytu o uvolnění obecní garáže, aby se mohl vozík uklidit. 

• Pořízení kotce – Obec je povinna ze zákona postarat se o toulavé psy v katastru obce. Tento rok 

se řešily již dva případy odchytu. Je nutné pořídit vlastní kotec, který by byl umístěn ve dvoře u 

ČOV. S tím souvisí i pořízení nezbytného vybavení.   

ZO vyzývá obyvatele a návštěvníky obory aby nekrmily labutě ani jinou zvěř pečivem a jinými 

potravinami, letos již uhynuly 3 labutě, po provedení pitvy byl zjištěn zánět žaludku. 

• Lesy ČR – předsedající pořádal o opravu turistické lavičky u obory a ořezání suchých větví 

stromu za zdí do obory pod kopcem. Obojí bude provedeno v nejbližších dnech – lavička by měla 

být obnovena.  

 

ZO bere informace na vědomí. 

 

Bod 4) Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.50 hod. 

Přílohy zápisu: 

- č.1 Prezenční listina 

Zápis byl vyhotoven dne   19.04. 2021 

 

Ověřovatelé: 

 

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

 

………………………………..    ………………………………… 

        

starosta         místostarosta  

 

Zveřejněno na úřední desce dne:  19.04.2021 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:  19.04.2021 

Sňato z úřední desky dne: 


