Zápis a USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne
16.6.2021, od 18:30 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Jinošov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.35 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 7.6.2021 do 17.6.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,
že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva – 2 omluveni),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích),
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pan Soukop a paní Vlachová, a zapisovatelem paní Chytkovou.
Pro návrh hlasovalo 5 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 nebyl vznesen návrh na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
Program jednání byl schválen 5-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 5 hlasů.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje následující program zasedání: 5-ti hlasy
1. Provozně-organizační problematika
- Schválení programu jednání
- Hospodaření obce k 31.5.2021
- Závěrečný účet obce 2020 a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2020
- Účetní závěrka obce za rok 2020
2. Různé
3. Diskuze
4. Závěr
***
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Bod 1) Provozně organizační problematika

•

Hospodaření obce k 31.5.2021

Příjmy (Fin2-12M):
1.949.356,15,- Kč
Výdaje:
1.479.429,87,-Kč
Saldo příjmů a výdajů:
469.926,28,- Kč
Stav na bankovních účtech celkem: 2.219.164,41- Kč
Stav v obecní pokladně č.1:
252,00,-Kč
pokladně č.2:
1.157,00,-Kč
Pokladny celkem
1.409,-Kč
Česká Spořitelna - úvěr:
Od 1.1.2021 do 31.5.2021 je uhrazena částka 78.575,-Kč. Z úvěru zbývá uhradit 693.370,86,-Kč.

Státní fond životního prostředí - půjčka
Za 1.Q/2021 je uhrazeno 96.612,-Kč. Z půjčky zbývá uhradit 1.835.617,82,-Kč.
Usnesení č.2: ZO bere informaci o hospodaření obce na vědomí.
•

Závěrečný účet obce 2020 a zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020
Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 a zpráva o přezkumu
hospodaření obce za rok 2020, který provedl KÚ Kraje Vysočina dne 19.5.2021. Při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby/nedostatky.
Všechny dokumenty byly řádně a včas zveřejněny na úřední desce obce i v elektronické
podobě, a to od 26.5.2021 do 16.6.2021.

•

Účetní závěrka obce za rok 2020
Zastupitelstvu byly předloženy všechny finanční výkazy sestavené k 31.12.2020, a to výkaz
rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát, příloha (doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu
zisků a ztrát).

Usnesení č.3:
ZO schválilo závěrečný účet za rok 2020, účetní závěrku roku 2020 a zprávu o přezkumu
hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Usnesení schváleno 5-ti hlasy.

Bod 2,3) Různé, Diskuze
•

Byla schválena dotace na lesy od SZIF, záměr o podání dotace bylo oznámeno na zastupitelstvu
25.5.2020. Dne 4.6. 21 obec obdržela vyrozumění o udělení dotace pod registračním číslem
žádosti: 20/011/08410/563/000132. Nyní je potřeba podepsat - Dohoda o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR, podpis zajistí v nejbližších dnech starosta, osobně v Brně na SZIF.
Usnesení č.5):
ZO obce schválilo Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR reg. číslo
20/011/08410/563/000132. a pověřilo starostu o podepsání této dohody.
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Letiště – je využíváno firmou k překládce kulatiny. S firmou je dohodnutý úklid prostor a vrácení
do původního stavu jakmile budou práce ukončeny.
Dotace na obnovu cest a multifunkční hřiště – obec ke konci roku 2020 podávala žádosti o dotaci
na rekonstrukci hřiště a obnovu místních komunikací. MMR dne 4. června zveřejnilo výsledky
výběrového řízení. Z celkového počtu 4000 všech podaných žádostí, na dotace dosáhlo pouhých
350 žadatelů. Bohužel obec Jinošov mezi nimi není. Předsedající dále informoval, že vypracované
projekty na tyto akce jsou opětovně použitelné pro nově vyhlášené dotace, které jistě budou. Obec
zkusí získat dotace v dalším řízení.
Farní zahrada – pan Soukop informoval o proběhlé farní radě kde se probírala žádost o směně farní
zahrady. Předsedající poděkoval za informaci. Obec už dříve měla zájem o odkoupení této lokality
obce – farní zahrady - farní úřad však tuto žádost zamítl, nyní je možnost pronájmu, nebo směny
pozemku. Obec má záměr toto místo změnit ku prospěchu všech občanů. Z dřívější doby je
vypracován návrh, jak by mohlo vypadat, upravené místo – parčík, lavičky, altánek, dětský prvek
apod. Obec požádá farní úřad o dlouhodobý pronájem nebo směnu pozemku.
Pouť neděle 27.6.2021 – před pouťová zábava v sobotu nebude, důvodem je stále platící nařízení
vlády ČR, tj. nesmí se tančit, ochrana úst, hygiena…. Nedělní pouťové odpoledne BUDE
v omezenějším režimu. Hudba Lesanka půjde společně se stárky cca od 10 hod. po obci, nesmí se
podávat občerstvení - víno, a budou zvát občany na odpoledne, kdy Lesanka na parketu pod
kostelem zahraje od cca 16:30 hod k poslechu. Občerstvení zajišťuje restaurace U Kryštofů formou
nápoje s sebou. Kolotoče pro děti i starší jsou zajištěny, budou v provozu v pá, so od cca 15 hodin
a neděle od 10:00 hodin dle zájmu.
Výstava mečíků 14. a 15.8.2021 – pořadatel ČZS Jinošov, všichni jsou srdečně zváni
Žádost o odkoupení pozemku p.č.1252 – ZO bylo informováno o doručení žádosti ze dne 14.6.2021
na odprodej části pozemku p.č.1252 za účelem napřímení hranice mezi pozemky (p.č. 1248/14).
ZO se dohodlo na zveřejnění záměru o prodeji části pozemku p.č.1252 v rozsahu 15m2. Bude
zveřejněno 15 dní před dalším zasedání ZO.
Vrak auta na parkovišti – bude osloven majitel vozidla, aby vrak odstranil.
Renovace zeleně u zastávky (na straně u hospody) – obec osloví místní firmu upravující pro obec
zeleň a domluví postup obnovy v této oblasti – nová výsadba, zajištění zaplevelení apod.
Obecní garáž – bude osloven nájemce bytu, aby zajistil uvolnění obecní garáže. ZO garáž potřebuje
k umístění přívěsného vozíku a jiného obecního majetku.
Odklizení boudy z parkoviště – před poutí se musí odklidit stará bouda, která dříve sloužila jako
přístřešek pro muzikanty. Do příští poutě bude nahrazena novým přístřeškem.
Usnesení: ZO bere informace na vědomí.

Bod 4) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.04 hod.
Přílohy zápisu:
-

č.1 Prezenční listina

-

č.2 Hospodaření obce

Zápis byl vyhotoven dne: 21.06. 2021

Ověřovatelé:
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...........................................

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

………………………………..

…………………………………

Starosta, v.r.

místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne: 21.06.2021
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 21.06.2021
Sňato z úřední desky dne:
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