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Zápis a USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, konaného dne 29.8.2021, od 18:30 

hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Jinošov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.50 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 17.8.2022 do 29.8.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 

desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, 

že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), omluveni p.Jansa a p.Mička 

omluveni 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu pan Košťál a paní Vlachová, a zapisovatelem pana  Pěnčíka jako 

zapisovatele.  

Pro návrh hlasovalo 5 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, panem 

místostarostou byla navržena změna programu a to: z dnešního programu vyřadit dotace VO 

(máme jen jednu nabídku, a další budou dodány během týdne) rozhodne se na dalším 

mimořádném ZO, dále odložit schválení smlouvy s EGD na věcné břemeno pro akci stavby 

Horecký (bude odloženo na další mimořádné ZO v plné přítomnosti všech zastupitelů) 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

Program jednání byl schválen 5-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 5 hlasů. 

Usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje program zasedání: 5-ti hlasy 

1. Provozně-organizační problematika 

- Schválení programu jednání 

- Hospodaření obce k 31.7.2022 
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- Rozpočtové opatření č.4,5,6/2022 

- Zápis finančního a kontrolního výboru č.2/2022 

2. Různé 

- Obchvat obce 

- Projekt „Mateřská škola“ 

- Dotace veřejné osvětlení-vyřazeno 

- Malá komunální technika 

- Nádoby na odpad 

3. Diskuze 

4. Závěr   

         

* * * 

Bod 1) Provozně organizační problematika  

• Hospodaření obce k 31.7.2022  

Stav na bankovních účtech celkem:       5.220.354,8- Kč  z toho: 

ČNB      4.430.605,84,- Kč 

Česká spořitelna         465.280,- Kč 

Česká spořitelna – podúčet      324.468,96,- Kč 

Pokladny celkem              44.969,-Kč 

 

Česká Spořitelna:  

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

K 30.7.2022  z úvěru zbývá uhradit 473.360,86,-Kč 

 

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

K 30.6.2022 z půjčky zbývá uhradit 1.352.557,82,-Kč.  

 

22.7.2022 příjem dotace na založení lokálních biokoridorů Jinošov ve výši 4.114.160,08Kč. 

 

• Finanční výbor č.2/2022 ze dne 30.6.2022 – viz příloha č.3 a Kontrolní výbor č.2/2022 ze dne 

28.6.2022 - viz příloha č.2  

 

• Rozpočtové opatření č.5 ze dne 13.6.2022 ve výši 219.300,-Kč – příjmy daňové, vstupné pout, výdaje 

za služby – rozhlas, práce v lesích, stavna přístřešku, veřejné osvětlení, platby daní a jiné % plnění 

rozpočtu 

• Rozpočtové opatření č.6 ze dne 22.7.2022 ve výši 4.126.700,-Kč – příjem dotace na založení lokálních 

biokoridorů Jinošov, neinvestiční transfery od krajů, výdaje za služby – práce v lese, činnosti 

knihovnické, stavba kulturního přístřešku, služby čov, výdaje na kulturu, výdaje spojené s realizací 

výstavby biokoridorů – přeúčtování investiční akce pol. 6121 – stavby na neinvestiční pol. 5169 – služby 

a další % plnění rozpočtu 

 

Usnesení č.2: ZO bere informaci o hospodaření obce, zápisy kulturního a finančního výboru na 

vědomí, rozpočtová opatření schvaluje. 

 

Bod 2,3) Různé, Diskuze 

  

• Projekt „Mateřská škola Jinošov“ – jedná se stále o možnosti zřízení dětské skupiny, to je ale 

pro obec, která má projekt připravený na zřízení mateřské školy, riskantní, z důvodu následného 

financování.  
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Usnesení č.4): ZO se dohodlo, projekt dál nerealizovat, vyčkat na vypsání nových dotací pro zřízení 

nových mateřských škol.  

 

• Dotace na veřejné osvětlení obce – vyřazeno z programu jednání. V dalším týdnu budou 

doručeny další nabídky. 

 

• Dotace na malou komunální techniku – místostarosta navrhl zakoupení kalového benzínového 

čerpadla a elektrocentrály. Jiné návrhy nepadly. 

 

• Dotace na pořízení kontejnerů na tříděný odpad – místostarosta informoval o možnosti podání 

žádosti o dotaci na rozšíření a rekonstrukci sběrných míst v obci, pořízení nových kontejnerů na 

tříděný odpad. Dotace na projekt je 85%,  spoluúčast obce 15% , zpracování a podání žádosti o 

dotaci je uznatelný náklad a bude hrazena obcí jen v případě získání dotace. 

 

• Obchvat obce – místostarosta informoval o další pracovní poradě na krajském úřadě v Jihlavě o 

pozitivním postupu věci, vše zatím nasvědčuje tomu, že projekt bude realizován. Projekční práce 

jsou hotové, v dalším kroku bude postoupeno ke stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí. 

  

Usnesení č.5): ZO bere informaci na vědomí. 

 

• Cena pozemku – nejedná se o intravilán obce, jedná se o část pozemku p.č.1252, který byl již 

v ZO schválen, cena pozemku ale není dána, jedná se o cca 16 m2 (zarovnání plotu). Navržená 

cena 500Kč/m2 

 

Usnesení č.6): ZO schvaluje cenu části pozemku p.č. 1252, ve výši 500Kč/m2 

 

• Farní zahrada – ZO se dohodli na společné schůzce na místě. So 3.9.2022 v 10 hod. 

 

• Další kulturní akce do konce roku 

Pohádkový les – 17.9.2022 připravuje spolek Aktiváček. Obec zajistí pronájem wc. 

Mikulášská nadílka – 4.12.2022 

Setkání dříve narozených – prosinec 2022  

Vánoční koncert – ženy Jinošov 

 

• Dotace na obnovu cest a multifunkční hřiště – Na projekt opravy komunikací dodnes nebyl obci 

doručen důvod zamítnutí, na projekt hřiště je obec zařazena jako náhradník z důvodu vysokého 

počtu podaných žádostí. V obou případech bude obec žádost znovu podávat.  

 

Usnesení č.8): ZO bere informace na vědomí. 

 

Pergola na hřišti: Stav střechy pergoly na hřišti je špatný, a proto bude původní asfaltová krytina 

nahrazena plechovou. 

 

 

Bod 4) Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:30 hod. 

Přílohy zápisu: 
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- č.1 Prezenční listina 

- č.2 Hospodaření obce 

- č.3,4 zápisy č.2/2022 kontrolního a finančního výboru 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.9.2022 

 

Ověřovatelé: 

 

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

 

………………………………..     ………………………………… 

        

  Starosta, v.r.              místostarosta  

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 5.9.2022 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:  5.9.2022 

Sňato z úřední desky dne: 


