Zápis a USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne
5.5.2021, 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 25.4.2021 do 5.5.2021. 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),
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Vlachová a pana Soukop a zapisovatelem paní Chytkovou.
Pro návrh hlasovalo 7 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: předsedající
požádal o doplnění zařazení zřízení mateřské školy do strategického plánu obce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
Program jednání byl schválen 7-mi 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: 7-mi hlasy
1. Provozně-organizační problematika
- Schválení smlouvy s dotační agenturou – zahájení řízení přípravy projektu pro podání
dotačního titulu na vybudování mateřské školy
- Rozpočtové opatření č.1, č.2/2021
- Zápis kontrolního a finančního výboru č.1/2021
- Zařazení zřízení MŠ do strategického rozvoje plánu obce
2. Různé
3. Diskuze
4. Závěr
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***
Bod 1) Provozně organizační problematika

•
•
•

Rozpočtové opatření č.1 ze dne 10.2.2021 ve výši 101.000Kč –příjmy z prodeje dřeva a nájmu,
výdaje na rekonstrukci hřiště a cest – projektová dokumentace, dále dle §16 zákona č.250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Rozpočtové opatření č.2 ze dne 7.4.2021 ve výši 13.900Kč – výdaje na materiál krizového
opatření – respirátory, testy, DDHM
Finanční výbor č.1/2021 ze dne 31.3.2021 – viz příloha č.3 a Kontrolní výbor č.1/2021 ze dne
31.3.2021 - viz příloha č.2

Usnesení č.1: ZO bere informaci o rozpočtových změnách a zápisy výborů na vědomí.
•

Zařazení zřízení MŠ do strategického rozvoje plánu obce
Usnesení č.2: ZO souhlasí s rozšířením strategického plánu obce o výstavbu mateřské školky.
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy

•

Smlouva s RPA Dotace, s.r.o. agenturou – agentura zajišťuje veškeré služby od vypracování
projektu po jeho podání. Smlouva byla přečtena starostou zastupitelstvu obce a každý zastupitel
měl dále možnost si smlouvu přečíst.
Usnesení č.3: ZO schvaluje smlouvu s firmou RPA Dotace, s.r.o. pro vyřízení žádosti o výstvbu a
zřízení mateřské školky v Jinošově.
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy.

Bod 2,3) Různé, Diskuze
•

Předsedající informoval o požadavku občana o svolání komise, s tím že se komise sejde v neděli
9.5.2021 z jednání bude pořízen zápis.
ZO bere informace na vědomí.

•

Obchvat obce, obec poskytla rozhovor do novin o obchvatu Jinošova

•

Plánovaná soukromá výstavba v obci

•

Z řad občanů byl vznesen dotaz o pořádání pouti – předsedající mluvil o možnosti postavení
máje, hudba je zajištěná, ale předsedající není pro pořádání z důvodu nesnadného dodržení
opatření a zajištění dodržování nařízení – rozestupy, roušky, dezinfekce…. Situace bude
sledována podle aktuálních podmínek.

•

Dále byl vznesen dotaz o údržbě čekárny a blízkého okolí – předsedající by byl pro tuto akci
udělat vlastními silami, uspořádat dobrovolnou akci, kde by se vymalovala čekárna, natřelo
obložení, umístila se lavička, vitrína, květináče atd….
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Bod 4) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.21 hod.
Přílohy zápisu:
-

č.1 Prezenční listina

-

č.2 výbor

-

č.3 výbor

Zápis byl vyhotoven dne: 10.05. 2021

Ověřovatelé:

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

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

………………………………..

…………………………………

starosta

místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne: 10.05.2021
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 10.05.2021
Sňato z úřední desky dne:
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