Zápis a USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne
1.9.2021, od 18:30 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Jinošov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.37 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 16.8.2021 do 2.9.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,
že přítomno je 7 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 pan Jansa a pan Košťál, 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: projednání žádosti
týkající se farní zahrady, žádost o odkup pozemku, zápisy kontrolního a finančního výboru č.2/2021,
dotace na hřiště, cesty a veřejné osvětlení.
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 7 hlasů.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje následující program zasedání: 7-mi hlasy
1. Provozně-organizační problematika
- Schválení programu jednání
- Hospodaření obce k 31.8.2021
- Rozpočtové opatření č. 5/2021
- Zápis kontrolního a finančního výboru č.2
- Biokoridor – Zpráva o hodnocení nabídek a oznámení o výběru dodavatele
- Záměr o prodeji části pozemku p.č.1252 v k.ú. Jinošov
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- Záměr o prodeji pozemku p.č. 302/2 v k.ú. Jinošov
- Mateřská škola
- Žádost farnost Jinošov
- Dotační tituly – multifunkční hřiště, místní komunikace a veřejné osvětlení
- Žádost prodej pozemku p.č. 1518
2. Různé
- Kronika obce k 31.12.2020
- Volby do Poslanecké sněmovny 8. a 9.10.2021
- Zápis z kontrolní obchůzky komise
3. Diskuze
4. Závěr
***
Bod 1) Provozně organizační problematika

•

Hospodaření obce k 31.8.2021

Stav na bankovních účtech
ČNB
Česká spořitelna
Česká spořitelna – podúčet
Pokladny celkem

1.554.679,98,- Kč
533.588,63,- Kč
118.993,86,- Kč
24.931,-Kč

Česká Spořitelna:
K 31.12.2016 je z úvěru vyčerpaná částka 1.984.845,86,-Kč.
K 31.8.2021 je uhrazena částka 125.720,-Kč. Z úvěru zbývá uhradit 646.225,86,-Kč.

Státní fond životního prostředí - půjčka
Za 1. a 2.Q/2021 je uhrazeno 193.224,-Kč. Z půjčky zbývá uhradit 1.739.005,82,-Kč.
•

•

Rozpočtové opatření č.5/2021 ze dne 12.8.2021 ve výši 375.700,-Kč – výdaje na zřízení MŠ,
obnova veřejné zeleně, pořízení párty stanu a dětského prvku na hřiště, členské příspěvky
organizacím, užití hudebních děl, příjmy za prodej dřeva, daňové příjmy, dotace na volby do
Parlamentu ČR..
Zápis finančního a kontrolního výboru č.2/2021 ze dne 30.6.2021 – viz příloha č.3 a 4

Usnesení č.2: ZO bere informaci o hospodaření obce, rozpočtovém opatření a zápisů výborů na
vědomí.
Založení lokálního biokoridoru Jinošov - ve lhůtě pro podání nabídek byly předloženy celkem
čtyři nabídky. Na základě hodnocení je nejvhodnější nabídka spol. KAVYL, která současně splnila
veškeré náležitosti kladené Zákonem a zadavatelem. Obci jsou předloženy dokumenty - Zpráva o
hodnocení nabídek - se pak předkládá spolu s - Oznámením o výběru dodavatele – do zastupitelstva
obce ke schválení.
Po schválení se odesílá všem uchazečům a běží 15ti denní lhůta pro odvolání. Samotná realizace by
pak měla začít na podzim tohoto roku, s tím že pokračování a dokončení bude v roce 2022.
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Usnesení č.3: ZO schválilo Zprávu o hodnocení nabídek „Založení LBK, k.ú. Jinošov“ a
Oznámení o výběru dodavatele LBK 7-mi hlasy
Usnesení schváleno 7-mi hlasy.
Záměr o prodeji části pozemku p.č.1252 v k.ú. Jinošov – výměra 15m2, důvodem žádosti je
srovnání hranic pozemků a výstavba oplocení RD majitelů v nové výstavbě.
Usnesení č.4: ZO schválilo prodej části pozemku p.č.1252 v k.ú. Jinošov o výměře 15m2 - 7-mi
hlasy

Usnesení schváleno 7-mi hlasy
Záměr o prodeji pozemku p.č. 302/2 v k.ú. Jinošov – jedná se o pozemek, který není z žádné strany
přístupný jiným uživatelům než žadatelem.
Usnesení č.5: ZO schválilo prodej části pozemku p.č.302/2 v k.ú. Jinošov - 7-mi hlasy
Usnesení schváleno 7-mi hlasy
Mateřská škola – předsedající předložil vypracovaný projekt pro možnou realizaci výstavby, kde
jsou využity všechny půdní prostory budovy obecního úřadu, bytu a sálu. Bude se jednat o nástavbu
s únikovým východem do zahrady. Připomínky ZO k možným jiným řešením prostor budou
předloženy projektantům.
Žádost Římskokatolická farnost Jinošov – předsedající informoval o schůzce se zástupcem
farnosti a jednání o záměru obce o využití farské zahrady pro účely vybudování parku a odpočinkové
zóny pro veřejnost. Písemná žádost o odkup, pronájem nebo směnu pozemku farské zahrady p.č. 92
v k.ú. Jinošov.
Dotace na hřiště – místostarosta podal žádost o dotaci ČEZ, která byla přijata k projednání. Jakmile
budou vyhlášeny další dotační tituly, obec podá další žádosti na všechny připravené akce:
Dotace na veřejné osvětlení – obec sleduje dotační tituly, jakmile budu otevřeny výzvy, obec podá
žádost. Všechny dokumenty jsou připraveny.
Dotace na místní komunikace – Situaci obec sleduje, jakmile budou vhodné dotační tituly, obec
podá žádost.
Žádost o prodej pozemku – dne 21. 8. 2021 byla doručena žádost o prodej části (150 m2)
pozemku p.č. 244/6 v k.ú. Jinošov, ZO se dohodli o osobní obhlídce místa
Usnesení č.6:
ZO bere informace na vědomí.
Územní plán obce – předsedající informoval o nutnosti schválení zadání územního plánu Jinošov
Usnesení č.7:
ZO schválilo zadání územní plánu obce 7-mi hlasy.
Usnesení schváleno 7-mi hlasy.
Bod 2,3) Různé, Diskuze
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Kronika obce 2020 – ZO byla předložena zpracovaná kronika obce za rok 2020, odměna ve výši
3.000 Kč bude kronikářce vyplacena.
Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. 10.2021
Zápis z kontrolní obchůzky komise ze dne 8.5.2021 – Zápis byl předložen k vyjádření a doplnění
o vyjádření žadatele. Zápis z kontrolní obchůzky je součástí tohoto zápisu.
Zpráva Energoregionu 2020 – zastupitelka přednesla ve stručnosti zápis ze schůze Energoregionu
Schůze se zabývala vybudováním nových bloků Dukovan.
Obchvat obce Jinošov – ZO bylo informováno o schůzce s představiteli města Náměště n. O. o
nutné podpoře naší obce v jednání o vybudování obchvatu.
E-gd (E-on) – jednání o položení kabeláže do země, v první fázi by se jednalo o zrušení třech trafo
stanic vysokého napětí a položení nových do země. Hledá se místo na uložení trafostanice. Je
naplánovaná schůzka.
Provoz v ulici nad obecním úřadem – po projednání s PČR a po vzájemné dohodě s dotčenými
obyvateli ZO dospělo k závěru, že jediná přístupná možnost zpomalení průjezdu v ulici je
vybudování zpomalovacího pásu. ZO promyslí a zajistí možnou realizaci.
Pergola na hřišti – z řad zastupitelů bylo ZO informováno o špatném stavu přístřešku na hřišti.
Mobilní rozhlas – ZO žádá občany o aktivaci aplikace mobilního rozhlasu, nebo nahlášení se na
OÚ
Zastřešení kontejnerů – dotace POVV 2021 – je vypracován návrh pergol, do konce roku by měly
být hotové.
Ochutnávka vína – po dohodě s pořadatelem obec ani letos nebude zajišťovat akci ochutnávky vína
– vinobraní. Akce do konce roku – Mikulášská nadílka – ano, Setkání dříve narozených – podle
Covid situace.
Nový rybník – ZO bylo občanem upozorněno na špatný stav stavidla nového rybníku. ZO bude
situaci kolem rybníku intenzivně řešit.
Usnesení č.8: ZO bere informace na vědomí.

Bod 4) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.00 hod.
Přílohy zápisu:
-

č.1 Prezenční listina

-

č.2 Hospodaření obce

-

č.3 a 4 Zápisy finančního a kontrolního výboru

-

č. 5 Zápis z jednání komise ze dne 8.5.2021

Zápis byl vyhotoven dne: 06.09. 2021

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

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

………………………………..

…………………………………

Starosta, v.r.

místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne: .9.2021
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:
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