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Zápis a USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne 

8.6.2021, od 18:30 hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Jinošov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.32 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 26.5.2022 do 9.6.2022. 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 pan Soukop a paní Vlachová, 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, vzhledem ke 

skutečnostem, které se udály po vyvěšení programu: Obchvat obce, Cetin – prodloužení nájemní 

smlouvy, Farní zahrada – nájemní smlouva, Smlouva s Lesoprojekt, kronika za rok 2021, 

poskytnutí obecních prostor pomoci Ukrajinským občanům, kulturní akce, výstavba za 

bytovkami, změna projektu Mateřská školka na Dětská skupina.   

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

Program jednání byl schválen 7-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 7 hlasů. 

Usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje následující program zasedání: 7-ti hlasy 

1. Provozně-organizační problematika 

- Schválení programu jednání 

- Hospodaření obce k 31.5.2022 

- Závěrečný účet obce 2021 a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2021 

- Účetní závěrka obce za rok 2021 
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- Rozpočtové opatření č.3/2022, č.4/2022 

2. Různé 

- Projekt „Mateřská škola“ 

- Dotace veřejné osvětlení 

3. Diskuze 

4. Závěr          

* * * 

Bod 1) Provozně organizační problematika  

• Hospodaření obce k 31.5.2022  

Stav na bankovních účtech celkem:      941.659,37- Kč  z toho: 

ČNB         452.470,06,- Kč 

Česká spořitelna           90.021,28,- Kč 

Česká spořitelna – podúčet      399.168,03,- Kč 

Stav v obecní pokladně č.1:                    13.807,-Kč 

  pokladně č.2:         10.091,-Kč 

Pokladny celkem              23.898,-Kč 

 

Česká Spořitelna:  

K 31.12.2016 je z úvěru vyčerpaná částka 1.984.845,86,-Kč.   

K 30.5.2022 je splaceno 78.575,-Kč. Zbývá uhradit 504.790,86,-Kč 

Státní fond životního prostředí: půjčka ve výši  3.864.189,82,-Kč.  

Za 1Q. 2022 je uhrazeno 96.612,-Kč. Z půjčky zbývá uhradit 1.449.169,82,-Kč.  

Usnesení č.2: ZO bere informaci o hospodaření obce na vědomí. 

• Závěrečný účet obce 2021 a zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 

Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 a zpráva o přezkumu 

hospodaření obce za rok 2021, který provedl KÚ Kraje Vysočina dne 9.5.2022. Při 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby/nedostatky. 

Všechny dokumenty byly řádně a včas zveřejněny na úřední desce obce i v elektronické 

podobě, a to od 23.5.2022 do 14.6.2022. 

 

• Účetní závěrka obce za rok 2021 

Zastupitelstvu byly předloženy všechny finanční výkazy sestavené k 31.12.2021, 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 2021, účetní závěrku roku 2021 a zprávu o přezkumu 

hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad. 

Usnesení schváleno 7-mi hlasy. 

 

• Rozpočtové opatření č.3 ze dne 14.4.2022 ve výši 96.500,-Kč – příjmy na kompenzační bonus, stočné, 

výdaje na údržbu zeleně, pomoc Ukrajině, práce v lese, % plnění rozpočtu 

• Rozpočtové opatření č.4 ze dne 11.5.2022 ve výši 96.700,-Kč –příjmy a výdaje na rybářství, výdaje na 

služby Ekokomu a Eska-T, výdaje na sport, drobný majetek, % plnění rozpočtu 

 

ZO bere rozpočtová opatření na vědomí. 
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Bod 2,3) Různé, Diskuze 

  

• Projekt „Mateřská škola Jinošov“ – dle vypsaných dotačních titulů (změna vlády a tím i pravidel 

pro poskytnutí dotace), bohužel obec na původní dotaci MŠ nedosáhne. Proto se obec zajímá o 

možnou změnu projektu a to na Dětskou skupinu s udržitelností 10 let. Tím, že projekt je 

vypracován na Mateřskou školu, odpovídá tak nadmíru požadavkům pro dětské skupiny. Nyní 

budou probíhat schůzky s projektanty, tak aby projekt byl upraven do konce prázdnin. Možnou 

limitací nových dotačních titulů je maximální výše dotace, která činí 20 mil. Kč, nicméně téměř 

bez spoluúčasti 95-100%  

  

Usnesení č.4): ZO se dohodlo na mimořádném zasedání ZO do konce června, jak naložit 

s připravovaným projektem.  

 

• Dotace na veřejné osvětlení obce  

Starosta a místostarosta informoval ZO o dotaci na VO. Jedná se o dotaci cca 200 – 300 tis. Kč, dle 

projektové dokumentace a energetické náročnosti a výše ušetřené elektrické energie. Starosta 

informoval, že nelze déle čekat kvůli havarijnímu stavu VO. Lepší dotace již nelze v budoucnu 

očekávat. Do konce června se ZO musí rozhodnout jak s VO naložit. Dotace v tomto případě je jistá, 

jelikož obec splňuje veškeré požadavky a všechny dokumenty na podání dotace jsou připraveny.   

 

Usnesení č.5): ZO se dohodlo na mimořádném zasedání do konce června.  

 

• Obchvat obce – dne 14.6.2022 proběhne poslední pracovní výbor k projektu obchvatu na 

Krajském úřadě v Jihlavě. 

Zúčastní se starosta i místostarosta.  

ZO bere informaci na vědomí. 

 

• Cetin – prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parcelní č. 236, katastrální území Jinošov. Na 

dané parcele je umístěno zařízení – vysílač, a pro příjezd je využívána část parcely č. 1529. 

Vzhledem k tomu, že dodatek č. 2 smlouvu prodlužoval do 30.6.2022 tato smlouva bude tedy 

končit a společnost Cetin podala dne 13.4.2022 žádost o prodloužení této smlouvy. Návrh smlouvy 

vypracují a zašlou k podpisu.  

Usnesení č.6): ZO schvaluje prodloužení smlouvy 7-mi hlasy 

 

• Farní zahrada - Obec požádala farní úřad o dlouhodobý pronájem nebo směnu pozemku p.č. 92, 

o výměře 1589 m2, druh pozemku zahrada, zapsaného na LV č. 175 u Katastrálního úřadu pro 

Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, obec a katastrální území Jinošov. Farnost, Biskupství 

brněnské, obci vyhověla a navrhla znění smlouvy, kde se uvádí cena nájmu 1Kč za m2 za rok na 

dobu určitou 10let. ZO by tento prostor chtělo zvelebit a vytvořit zde parčík, odpočinkové místo 

v obci. 

Usnesení č.7): ZO souhlasí se zněním smlouvy a smlouvu schvaluje 7-mi hlasy 

 

•    Smlouva s Lesoprojekt Východní Čechy, s.r.o. – tato firma již v minulosti vypracovávala pro    

obec LHP. Platnost lesního hospodářského plánu brzy vyprší, obec je povinna mít v evidenci aktuální 

LHP. Jedná se o zpracování a předání lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2023 

do 31.12.2032 na pozemcích určených objednatelem předáním podkladů na LHC Jinošov, předběžný rozsah 55 

ha. 
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Usnesení č:8): ZO s podpisem smlouvy o vypracování nového LHP – lesního hospodářského plánu 

do období 31.12.2032 souhlasí 7-mi hlasy. 

  

• Pouť neděle 26.6.2022 – před pouťová zábava v sobotu 25.6.2022 od 20 hodin, hraje skupina Los 

Valos, vstupné 100Kč. Nedělní pouťové odpoledne cca od 14 hodin, hraje Lesanka. Hudba 

Lesanka půjde společně se stárky cca od 10 hod. po obci, a budou zvát občany na odpoledne, kdy 

Lesanka na parketu pod kostelem zahraje k tanci i poslechu. Pouťové atrakce jsou zajištěny, budou 

v provozu v pá, so od cca 15 hodin a neděle od 10:00 hodin dle zájmu. Občerstvení zajištěno. 

 

• Přístřešek pro kulturní akce u parketu – místní firma začala s výstavbou přístřešku pro 

muzikanty na kulturní akce pod kostelem u parketu. Obec s firmou projednala vzhled i způsob 

výstavby přístřešku. Do poutě by mělo být hotovo.  

• Kronika za rok 2021 – byla předložena zastupitelstvu, měla by se zlepšit úprava písma.   

ZO schvaluje 7-mi hlasy odměnu ve výši čtyři tisíce Kč. 

 

• Další kulturní akce   

Výstava mečíků 13.8. – 14.8.2022 – místo se upřesní, pořádá Zahrádkářský svaz Jinošov 

Zakončení prázdnin - obec plánuje na datum 27.8.2022 akci „zakončení prázdnin“. Akce se 

připravuje, veřejnost bude včas informována. 

Pohádkový les – 17.9.2022 připravuje spolek Aktiváček. 

 

• Využití společenských obecních prostor pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny 

Usnesení č.9: ZO 6-ti hlasy, 1 byl proti, ZO zamítlo poskytování obecního sálu v budově obecního 

úřadu k dalšímu ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Prostory se v nejbližší době vrátí do původního 

stavu, termín do konce června 2022. 

 

• Dotace na malou komunální techniku –Sdružení Energoregion 2020 podalo i v letošním roce 

Žádost na projekt "Nákup malé komunální techniky IV" u Nadace ČEZ. Místostarosta informoval 

o podání žádosti a vyzval ostatní ZO k návrhům, co za 52 tis. Kč z dotace a min. 13tis. Kč vlastních 

nákladů pořídit. 

• Obecní garáž – bude osloven nájemce bytu, aby zajistil uvolnění obecní garáže. ZO garáž 

potřebuje k umístění přívěsného vozíku a jiného obecního majetku. V týdnu proběhne kontrola 

prostor. 

• Dar panu faráři – místostarosta informoval o finančním daru ve výši 5 tisíc korun k 40-ti letům 

kněžského působení. ZO bere informaci na vědomí. 

• Dotace na obnovu cest a multifunkční hřiště – obec ke konci roku 2021 podávala žádosti o dotaci 

na rekonstrukci hřiště a obnovu místních komunikací. 14.6.2022 by měli být zveřejněny výsledky 

o přidělení/nepřidělení dotací. 

  

• Výstavba za bytovkami - starosta a místostarosta informovali ZO, že projekt za bytovkami po 

schůzce s dotčenými stranami, byl vrácen k přepracování.  

Usnesení: ZO bere informace na vědomí. 

 

Bod 4) Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 22.11 hod. 

Přílohy zápisu: 

- č.1 Prezenční listina 
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- č.2 Hospodaření obce 

- 4.3 Závěrečný účet obce 2021 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.06.2022 

 

Ověřovatelé: 

 

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

 

………………………………..     ………………………………… 

        

  Starosta, v.r.              místostarosta  

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 15.06.2022 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:  15.06.2022 

Sňato z úřední desky dne: 


