Zápis a USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne
14.9.2021, od 18:30 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Jinošov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.33 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 5.9.2022 do 15.9.2022. 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 Jansa a pan Mička, a zapisovatelem paní Chytková.
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 nebyl vznesen návrh na doplnění.
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.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje program zasedání: 7-mi hlasy
1. Provozně-organizační problematika
- Schválení programu jednání
- Dotace veřejné osvětlení
- Dotace na tříděný odpad
2. Diskuze
3. Závěr
***
Bod 1) Provozně organizační problematika
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•

Rozpočtové opatření č.7 ze dne 31.8.2022 ve výši 317.000,-Kč – příjem dotace na volby do ZO, daňové
příjmy, příjmy za stočné, výdaje na DDHM, komunální odpady, přeúčtování investiční akce založení
LBK na neinvestiční z pol.6121 na pol. 5169 a další % plnění rozpočtu

Usnesení č.1:
ZO bere informaci o rozpočtovém opatření č.7/2022 na vědomí.
•

Dotace na veřejné osvětlení – obci byly doručeny celkem 3 nabídky, cenově od 960 tis. Kč do 1.300
tis. Kč ceny jsou uvedeny s DPH. V první nabídce – chybí vyčíslení cen za pasporty a posudky. Dále
tento nabízený systém neumožňuje rozšíření o pokročilé funkce VO tj. stmívání osvětlení a i popřípadě
vypnutí různé vypínání v určitý čas. Druhá nabídka splňuje možné rozšíření o smart funkce a vyhovuje
zadání obce. Třetí nabídka je podobná druhé a je dražší. Jak bylo již dříve řečeno, veřejné osvětlení
v obci je zastaralé a v obci chybí zhruba 25 ks světelných panelů, které jsou potřeba doplnit. Dotace, na
kterou obec dosáhne je nízká cca 250 tisíc Kč, je to z důvodu vysokého počtu doplněných světelných
panelů, výše dotace se vypočítává dle množství ušetřené el.energie. ZO se shodlo pro nabídku druhé
firmy, která předložila i pozitivní reference z jiných staveb VO a splňuje zadání obce.

Usnesení č.2:
Předsedající vyzval přítomné členy Zo k hlasování: kdo je pro to abychom vybrali jako zhotovitele pro VO
firmu – druhá nabídka.
ZO schvaluje 7-mi hlasy
•

Dotace na tříděný odpad – v minulém jednání ZO se odsouhlasilo jednání ve věci pořízení popelnic na
tříděný odpad v rámci dotace 85%. Obec je v žebříčku tříděných odpadů umístěna dlouhodobě velice
nízko, a proto v rámci zlepšení efektivity třídění odpadů občany, by měl mít každý dům s číslem
popisným 2 kusy sběrných nádob na plast a papír . Dále v rámci dotace požádáme o rozšíření sběrných
míst a úpravu stávajících.
S firmou Esko-T je objednán kontejner na textil s dotací 50%, který firma bude vyvážet.
Usnesení č.3:
Přísedící požádal přítomné k hlasování o pověření starosty a místostarosty k zahájení jednání a podání
žádosti o dotaci na nádoby pro třídění odpad pro celou obec jednotlivě dle čísla popisného.
ZO schvaluje 7-mi hlasy
•

Žádost občana o odkoupení pozemku – předsedající informoval o doručené žádosti o odkoupení pozemku
p.č.302/9 OP, jedná se o předzahrádku rodinného domu, pozemek je součástí intravilánu obce. Žadatel
pozemek dlouhodobě užívá.
Usnesení č.4:
ZO se dohodlo na zveřejnění záměru o prodeji dotčeného pozemku a následném projednání na dalším
zasedání ZO. ZO souhlasí 7-mi hlasy

Bod 2,3) Různé, Diskuze
-

Místostarosta informoval o záměru občana postavit rodinný dům v obci. Tento nás požádal o
rekonstrukci dešťové kanalizace v majetku obce vedoucí přes jeho pozemek. Zastupitelé
požadují od majitele vytýčení sítí na pozemku a poté bude prověřen stav kanalizace a určen
další postup.

Starosta informoval o nutnosti schválit odměnu zastupiteli p. Soukopovi za provoz kurtů na
DPP ve výši 4 tis. Kč /rok.
Usnesení č.5: ZO schvaluje odměnu 6-ti hlasy.
-
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Místo pro výlep plakátů pro veřejnost – starosta informoval o zřízení nové výlepové plochy
pro veřejnost. V současné době není v obci žádná veřejná plocha.
Usnesení č.6: ZO bere informaci na vědomí.
-

-

Vánoční veřejné bruslení – bude zařízen termín mezi svátkama.

-

Majitel pozemku 1247 požádal distributora el.energie o připojení el.kabelu k pozemku.
15.9.2022 se uskuteční schůzka na místě stavby.
ZO bere informace na vědomí.

Bod 4) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:30 hod.
Přílohy zápisu:
-

č.1 Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: .9.2022

Ověřovatelé:

...........................................
Digitálně podepsal
ing. Dalibor ing. Dalibor Húska
Datum: 2022.09.22
Húska
14:47:20 +02'00'
………………………………..
Starosta, v.r.

...........................................
…………………………………
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne: 21.9.2022
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 21.9.2022
Sňato z úřední desky dne:
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