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Zápis a USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne 14.3.2022, 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 04.03.2022 do 15.03.2022. 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 pana Košťála a pana Jansu, 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 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 

- Hospodaření obce k 31.1.2022 

- Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31. 12. 2021 

- Zápisy kontrolního a finančního výboru č.4/2021. 

- Smlouva o zřízení VB 

- Smlouva s Krajem Vysočina 

- Informace obchvat, LBK 

- Dotace  

- Veřejné osvětlení 

2. Různé 

- Kulturní akce 

3. Diskuze 

4. Závěr   

* * * 
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Bod 1) Provozně organizační problematika  

• Hospodaření obce k 31.1.2022 - Stav na bankovních účtech celkem:  1.066.958,84- Kč  

Stav pokladen celkem: 37.465,-Kč 

Česká Spořitelna: K 31.1.2022 je splaceno 15.715,-Kč. Zbývá uhradit 567.650,86,-Kč 

Státní fond životního prostředí: Z půjčky zbývá uhradit 1.545.781,82,-Kč 

 

• Rozpočtové opatření č.1 ze dne 10.2.2022 ve výši 220.900,-Kč – daňové příjmy, výdaje za služby – 

práce v lese, na projektovou dokumentaci MŠ, fin. příspěvek charitě, ochranné pomůcky a další, % 

plnění rozpočtu 

• Zpráva o rozpočtové skladbě - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě byla k 31. 12. 2021 

zrušena a byla nahrazena k 1. 1. 2022 novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Rozpočet obce pro rok 2022 byl schválen ZO dne 24.11.2021 - na rozpočtové skladbě platné do konce 

roku 2021. Novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě došlo ke zrušení položky 1340, 

proto je nutné změnit položku 1340 na 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  

• Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31. 12. 2021 - Inventura majetku, závazků a 

pohledávek, je sestavena dle výkazu Rozvaha, podle vyhlášky č.270/2010 Sb. Inventurou nebyly zjištěny 

rozdíly – přebytky, manka. Veškeré inventární karty a sestavy jsou předloženy inventární komisí 

kontrolnímu výboru a zástupcům obce.  

• Finanční výbor č.4/2021 ze dne 2.1.2022 – viz příloha č.4 a Kontrolní výbor č.4/2021 ze dne 

30.12.2021 - viz příloha č.3  

 

Usnesení č.1: 

ZO bere na vědomí hospodaření obce, rozpočtové opatření č.1/2022, zprávu o rozpočtové skladbě, 

inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, zápisy kontrolního a finančního výboru č.4/2021. 

• Smlouva o zřízení věcného břemene – zřízení kabelové sítě NN a pojistková skříň na pozemku 

p.č.1235, 1252 v k.ú. Jinošov, LV č.10001. 

           

    Usnesení č.2: 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1235, 1252 v k.ú. Jinošov pro 

zřízení distribuční soustavy NN. 

 

Usnesení schváleno 7-mi hlasy. 

 

• Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje 

Vysočina – Starosta zjistí na kraji více informací.  

 

    Usnesení č.3: 

ZO bere informaci na vědomí. Hlasování proběhne po zjištění více informací.   

 

Obchvat obce – starosta informoval ZO o proběhlé schůzce s představiteli Kraje Vysočina ohledně obchvatu. 

Dokumentace je připravená, nyní probíhají schůzky na kraji. Obec bude proces urgovat. Další schůzka s obcí 

proběhne na jaře 2022 

 

ZO bere informaci na vědomí 

 

Dotační tituly  

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

počasí. V současné době je již část LBK oplocena. Probíhají pravidelné kontrolní dny na stavbě. 
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Dotace na cesty a hřiště – Termín podání žádosti byl dodržen. V současné chvíli se očekává vyjádření 

o přidělení/nepřidělení dotace ve výši 80%. Vzhledem současné krizi na Ukrajině, si bude obec musí 

promyslet případné investice, které by pokryla úvěrem.  

 

Veřejné osvětlení – je vypracována analýza osvětlení v obci, na začátku roku 2022 bude projednáno, 

jestli podat žádost o dotace. V obci se musí doplnit min. 20 lamp VO a modernizovat stávající. Starosta 

navrhuje akci neodkládat vzhledem k havarijnímu stavu VO, i přesto, že by dotace činila cca 200 – 300 

tis. Kč. 

 

Mateřská škola – všechny projekty k podání žádosti o dotaci jsou vypracované, MěÚ Náměšť n.O. 

vydalo stavební povolení. Čeká se vypsání dotací. Změna vlády ČR zapříčinila změny podmínek 

přidělení dotací, přísnější podmínky vypsané z Evropských dotací na 95% obec nedosáhne z důvodu 

malého rozsahu projektu. Jsou vypsané a aktuální jiné dotace na MŠ, ale s nižší podporou. Agentura, 

která obci zajišťuje veškerou agendu, situaci řeší, hlídá vypsání výhodnějšího dotačního titulu, než je 

nyní k dispozici. Projekt je schválen a stavební povolení vydáno, a je možné ho kdykoli podat. 

 

Usnesení č.10: 

ZO bere informace na vědomí. 

 

Bod) 2/3 Různé / Diskuze 

 

• Výměna plynového kotle – starý kotel z roku 1998 je nevyhovující, spotřeba je vysoká a ceny 

plynu stále vyšší. Bylo by vhodné tento kotel po více jak 30 letech vyměnit. Cenová nabídka na cca 

90 tis. Kč  

• Bělizna – obec Pucov má zájem řešit vlastnický vztah k budově bývalých WC. Pozemek je ve 

vlastnictví lesů ČR, v katastru obce Jinošov. Stavba byla postavena v 80letech. Situaci bude řešit 

společné setkání obou obcí.  

• Kulturní akce   

o studánky 21.5.2022 – je potřeba projet trasu a nově rozmístit šipky ke studánkám.  

o pouť – so 25.6.2022 a ne 26.6.2022 – stále není zajištěno občerstvení.  

o výstava mečíků – 13. a 14.8.2022, vzhledem k situaci, probíhá hledání náhradních prostor. 

o starosta vyzval ZO k návrhu kulturních/sportovních akcí, které by se mohly uskutečnit do konce 

roku. 

• Svazek obcí pro komunální služby – pozvánka pro členy na 32. valnou hromadu, která se 

uskuteční dne 1.4.2022 v Hrotovicích – zúčastní se starosta 

• Mikroregion Chvojnice – setkání 31.3.2022 v Kralicích n. O., zúčastní se starosta a místostarosta 

• Olympiáda dětí a mládeže - 24. - 29.5.2022 

• Prominutí místního poplatku – nařízení ministerstva financí ČR, vztahuje se na fyzické osoby, 

které přichází do ČR z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem.   

• Plánovací smlouva ohledně výstavby za bytovkami. Obec podepsala smlouvu o výměně 

stávajícího potrubí 63mm za 90mm v délce 92,8 m. Investice včetně provedení bude režii 

investora.  

• Výzva na parkování, na chodnících a v křižovatce a na uvolnění místa v garáži – ZO bude 

situaci řešit. 

• Připomínky a dotazy občana do OZ:  

a) Výzva k projití všech oplocenek a jejich oprava – Obec zajistila v průběhu podzimu a zimy. 

Nová kontrola proběhne neprodleně.  

b) Otázka k řešení vypuštění rybníka, a připomínka k čištění přítoku do rybníka na návsi – 

Obec již zkoušela rybník na podzim vypustit, další pokus proběhne na jaře (nicméně se 

bude jednat pouze o vyčištění česla, případné vypuštění proběhne za příznivých 

klimatických podmínek.) Co se týče čištění přítoku na návsi, přítok byl před cca třemi týdny 

vyčištěn. Přítok je dost omezen v důsledku počasí. 

c) Ořezání větví směrem kolem cesty směr Rakovce. – Obec již zajistila část ořezání na 

podzim. Pokračovat bude v nejbližším možném termínu.  
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d) Letiště skládka. Námitka, že není stále uklizeno. – Obec: Skládka již byla odklizena minulý 

rok. Nicméně zde probíhá stále překládání dřeva, povrch bude upraven a uklizen po 

skončení těžby.  

e) Nesouhlas občana s výsadbou stromů pod kostelem. Především stromů u křižovatky, které 

mohou do budoucna bránit ve výhledu. – Obec: je to vždy individuální pohled na věc. 

Nicméně se nejedná o stejný druh jako pokácené stromy. Stromy budou pravidelně ošetřeny 

a ořezávány, aby nedocházelo k rozvětvování do silnice. 

f) Odklizení kamenů za humny – Obec: starosta se omluvil za prodlení, kameny se bude snažit 

odklidit co nejdříve, max do konce dubna, pod hrozbou pokuty.  

g) Odklizení auta za humny stojící na pozemku obce – Obec: Majitel bude neprodleně vyzván 

k odklizení.  

 

ZO bere informace na vědomí. 

 

Bod 4) Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za účast. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:42 hod. 

Přílohy zápisu: 

- č.1 Prezenční listina 

- č.2 Hospodaření obce  

- č.3 a č.4 zápisy výborů 

Zápis byl vyhotoven dne  21.03.2022 

 

Ověřovatelé: 

 

 Jansa    ..............................      Košťál      .................................. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

        

starosta v.r.         místostarosta v.r. 

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 21.03.2022 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 21.03.2022 

Sňato z úřední desky dne: ……2022 


