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Zápis a USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne 15.12.2021, od 18:30 

hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

starostou obce Ing. D. Húskou (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 07.12.2021 do 16.12.2021. 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 pana Mička a pana Soukop, 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 byly vzneseny návrhy na doplnění. Návrh o doplnění 

programu o znovu schválení obecně závazné vyhlášky obce odpadového hospodářství. Jízdní řády. 

Sbírka Tří Králů. 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 

- Rozpočtové opatření č.8/2021 

- Vodné a stočné pro rok 2022 změna dle inflace 

- Informace obchvat 

- Obecně závazná vyhláška obce 

- Nové jízdní řády 

2. Různé 

- Dotace 
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- Tříkrálová sbírka 2021 

3. Diskuze 

4. Závěr   

                   

* * * 

 

Bod 1) Provozně organizační problematika  

• Rozpočtové opatření č.8 ze dne 18.11.2021 ve výši 379.700,-Kč – daňové příjmy, z pronájmu 

pozemků, výdaje za služby – práce v lese, ČOV, pojistné, voda, elektrická energie, volby, a 

další, % plnění rozpočtu 

 

Usnesení č.1: 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2021. 

 

• Ceny vodného a stočného pro rok 2022  

 

Bohužel inflace dle očekávání razantně stoupla, v ZO ze dne 24.11. 2021 byla na výši 3%, nyní už je 

na 3,5% a do konce roku se očekává ještě další navýšení. Obec Jinošov je tedy nucena dodržet inflaci 

a neporušit podmínky SFŽP. Je tedy předložen nový návrh ohledně výše ceny stočného a vodného 

roku 2022 dle finanční analýzy (FA):  

 

Minimální hranice vodného a stočného s využitím možného 10% snížení je nejnižší cena vodného 
56.48,- bez DPH a stočného 43.40,- bez DPH daná finanční analýzou. Je doporučeno stanovit ceny s rezervou. 
 
Návrh ceny s rezervou pro VODNÉ je 57,27 Kč bez DPH  to je 63 Kč včetně DPH/m3 a  

návrh ceny na STOČNÉ je 44,55 Kč bez DPH to je 49 Kč včetně DPH.  

Rezerva pro případ, že by inflace ještě v prosinci poskočila nahoru (očekává se to) - tedy je u vodného 
s rezervou 0.79,- bez DPH a rezerva na stočném je ještě 1.15,- bez DPH nad minimem daným finanční 
analýzou. 
  

Usnesení č.3: 

ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2022 včetně DPH a to následovně: 

Vodné = cena za m3 se schvaluje v částce 63,-Kč včetně DPH. Cena bez DPH je 57,27,-Kč 

Stočné = cena za m3 se schvaluje v částce 49,-Kč včetně DPH. Cena bez DPH je 44,55,-Kč 

Pro trvale žijící obyvatele, kteří mají jiný zdroj vody – vlastní studnu - je cena stanovena 

směrným číslem dle finanční analýzy SFŽP - číslem 31m3. 

Usnesení bylo schváleno 6-ti hlasy. 

 

• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

– na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„tato vyhláška“): viz příloha.  

Po schválení vyhlášky v ZO dne 24.11.2021 byla tato obecně závazná vyhláška zaslána na 

ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zde nebyla schválena, důvodem je stanovení výše poplatku. 
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Obec nesmí stanovit rozdílné částky, jednu skupinu lidí, v našem případě trvale žijící obyvatele 

upřednostňovat před druhou – chataři, vlastnící nemovitostí, a tím je diskriminovat. 

Obec je tedy nucena schválit jednotnou cenu pro obě skupiny obyvatel.     

      

Usnesení č.4: 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o obecním systému odpadového 

hospodářství. Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem 1.1.2022. 

výše poplatku činí 550,-Kč za poplatníka/vlastníka nemovitosti bez trvalého pobytu v obci 

a kalendářní rok. 

 

Usnesení schváleno 6-ti hlasy. 

 

• Obchvat obce – Místostarosta informoval ZO o proběhlé schůzce s představiteli Kraje 

Vysočina ohledně obchvatu. Schůzka se uskutečnila dne 30.11.2021. Obec usiluje o to, aby 

byl vybudován obchvat a Kraj Vysočina zadal dodavatelské firmě zpracování projektové 

dokumentace a vyřízení stavebného povolení. Podle harmonogramu by mělo být vyřízeno 

do roku 2023 a poté bude další vývoj záviset na rozpočtu Kraje Vysočina. V roce 2022 

proběhnou na Kraji pracovní porady s naší účastí.  

 

• Jízdní řády – ZO schvaluje podání žádosti na kraj Vysočina o změnu některých spojů 

nového jízdního řádu. 6 ZO pro 

 

Bod) 2/3 Různé / Diskuze 

 

• Dotační tituly  

Biokoridor – 2.12.2021 bylo předáno staveniště a tím zahájeny práce, které se budou odvíjet 

od počasí. 

 

Dotace na cesty a hřiště – Termín podání žádosti 17.12 bude dodržen, veškeré podklady 

potřebné k podání žádosti, dle požadavků MMR, jsou pro oba projekty kompletní.  

Projekt na hřiště musel být kvůli výši vyhlášené dotace, přepracován na menší rozsah, tzn. že 

bude podána žádost na část pro dětské hřiště.  

 

Veřejné osvětlení – je vypracována analýza osvětlení v obci, na začátku roku 22 bude 

projednáno, jestli podat žádost o dotace.  

 

Usnesení č.10: 

ZO bere informace na vědomí. 

 

• Obecní lesy – zastupitelé zodpovědní za správu obecních lesů jsou pověřeni pravidelnou 

kontrolou a zajištění opravy všech oplocenek. 

 

• Tři Králové – sbírka – 8.1.2022 proběhne Tříkrálový průvod, po zbytek měsíce ledna 

bude kasička k dispozici v kanceláři obecního úřadu Jinošov. 

 

• Místostarosta informoval o nabídce přednášky na téma „Památky padlých“ – ZO se nabídka 

líbí a mohla by být zařazena v příštím roce. 
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• Výzva na parkování, na chodnících a v křižovatce – ZO bude situaci řešit. 

 

 

ZO bere informace na vědomí. 

 

Bod 4) Závěr 

Předsedající poděkoval a popřál přítomným krásné Vánoce a pevné zdraví v Novém roce. Zasedání 

zastupitelstva bylo ukončeno v 20.25 hod. 

Přílohy zápisu: 

- č.1 Prezenční listina 

- Obecně závazná vyhláška o odpadech 

 

Zápis byl vyhotoven dne   20.12.2021 

 

Ověřovatelé: 

 

 Mička    ..............................      Soukop      .................................. 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

        

starosta v.r.         místostarosta v.r. 

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 22.12.2021 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 22.12.2021 

Sňato z úřední desky dne:       2021 
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