
Zápis z jednání ZO Jinošov ze dne 9. 12. 2015 v 18:30 hodin 
v kanceláři OÚ.

Přítomni: viz prezenční listina
Přítomno je 7 členů ZO 

Zasedání svolal a řídil starosta obce Jinošov ing. Pavel Křeček. Jednání zahájil v 18.30 hodin, 
přivítal přítomné a navrhl: 

zapisovatelku Libuši Chytkovou
ověřovatele zápisu : J. Košťál, D. Húska

Pro návrh hlasovalo 7 členů ZO.

Program:
1. Kontrola minulého usnesení
2. Hospodaření obce
3. Provozně-organizační problematika
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr

Kontrola minulého usnesení:

Starosta provedl kontrolu minulého usnesení a konstatoval, že úkoly byly splněny.

Hospodaření obce:

1. Starosta seznámil ZO s mezitímní závěrkou účetnictví ke dni 31. 11. 2015. Příjmy činily 
15.407.297,90,-Kč. Výdaje činily 18.285.266,27,-Kč. Saldo příjmů a výdajů bylo           
-2.877.968,37,-Kč. Stav na bankovních účtech celkem 99.340,94,-Kč, stav v obecní 
pokladně 7.260,-Kč.
ZO vzalo hospodaření obce na vědomí.

2. ZO projednalo a odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočtové příjmy i 
výdaje jsou vyrovnané, a to ve výši 2.992.300,00 Kč. V rámci rozpočtu ZO schvaluje 
příspěvek pro farní úřad ve výši 10% z hodnoty dotace 700 000 Kč na opravu věže 
kostela sv. Petra a Pavla v Jinošově. Rozpočet byl následně schválen.
Pro hlasovalo 7 členů ZO.

3. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3, které provedl starosta obce 
v listopadu.
ZO vzalo informaci na vědomí.

4. ZO projednalo předložené zápisy finančního výboru č. 4 ze dne 7.12.2015 a kontrolního 
výboru č. 4 ze dne 30.11.2015.
ZO vzalo zápisy na vědomí.

5. Směrnice, vyhlášky a nařízení obce
a) Směrnice č. 1/2015, Systém zpracování účetnictví



b) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů – osvobození od poplatku jsou fyzické osoby hlášené 
k trvalému pobytu na adrese obecního úřadu

c) Nařízení obce Jinošov č.1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.
             ZO schválilo všechny tři body 7 hlasy.

6. Dodatek k úvěru ČS – dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru č.0392530499 využití za účelem 
refinancování nákladů vynaložených v souladu s účelem úvěru – např. opravy chodníků.
ZO schválilo 7 hlasy přítomných

Provozně-organizační problematika:

1. Zajištění provozu vodovodu kanalizace a ČOV od roku 2016 přes firmu Lanak, která je 
garantem všech činností spojených se zpracováním veškeré dokumentace pro kontrolní 
orgány, hygienu, statistiku apod.

      Situací se smluvním vztahem obec – odběratelé, podmínky provozu, platby, povinnosti  
      vůči jiným orgánům apod., vysvětlila Ing. Jelínková za firmu Lanak. 
      ZO pověřuje starostu zpracovat urychleně k předložení návrh smlouvy pro obyvatele   
      včetně cenových limitů a zaslat zastupitelům k pročtení. Následně se sejde ZO, aby 
      stanovilo konečnou formu a výšku plateb a znění smlouvy tak, jak vychází z finanční 
      analýzy zpracované pro SFŽP, která musí být obcí dodržena.
      Schváleno 7mi hlasy ZO

2. Inventury – starosta obce pověřuje provedením inventur komisi ve složení předseda 
komise Soukop, člšnové: Čapková, Húska,Košťál, Chytková

     ZO vzalo informaci na vědomí

3. Prodej pozemků panu Pavlu Blažkovi
ZO zamítá prodej obecních pozemků na základě vyvěšeného záměru.
Proti prodeji hlasovalo 7 členů ZO

4. Bioodpad – smluvní vztah s firmou Rosa Jinošov – z důvodu nově vybudované 
kompostárny v obci Jinošov pověřuje ZO starostu obce prověřením možnosti zajistit 
odvoz bioodpadu v obci místo firmou ESKO T firmou Rosa. Důvodem je výrazné 
zlevnění nákladů na odvoz bioodpadu.
ZO bere na vědomí

5. Nová razítka – obec nechala vyrobit nová razítka se znakem obce. Důvodem je zákaz 
používání starých typů razítek, na kterých je uveden státním znak – lev. 

      ZO vzalo informaci na vědomí

6. Sběrný dvůr a karty – obec Jinošov vlastní 3 ks karet na sběrné dvory ve vlastnictví 
firmy ESKO T. Karty je možno na obci zapůjčit proti vratné záloze 100 Kč. Seznam 
sběrných dvorů, ceník odpadů a systém provozování karet je uveden v novém vydání 
Jinošovského čtvrtletníku, který občané obdrží do vánočních svátků.
ZO vzalo informaci na vědomí

7. Jinošovský čtvrtletník – zpracovává se obsahově a bude vydán ve dnech 20–22.12. 2015
     ZO vzalo informaci na vědomí



8. Dne 16.12. 2015 je pozván do Náměště na Městský úřad pan Josef Pěnčík. Slavnostní 
podvečer se uskuteční od 16,00 hod ve velké zasedací místnosti, Masarykovo nám. 104.

     Setkání bude věnováno jako poděkování za celoživotní dílo v oblasti výchovy mládeže a 
     za  publikační činnost.
      ZO vzalo informaci na vědomí

Různé:
1. Přechod pro chodce Jinošov – starosta informoval o situaci. Více uvádí v Jinošovském 

čtvrtletníku.
ZO vzalo informaci na vědomí

2. Starosta poděkoval za pořádání tradičního Mikuláše pro děti v sobotu 6.12.2015 v 16,00 na 
návsi v Jinošově.

           ZO vzalo informaci na vědomí.

3. ZO se dohodlo na pořádání akce „Setkání důchodců“ v sobotu v prostorách OÚ   
Jinošov dne 13.12, tj. neděle od 15,00 hod. K poslechu zahraje a zazpívá kapela Lesanka.

           ZO vzalo informaci na vědomí.

     6. V pondělí 28.12.2015 od 13,00 do 14,30 hod. je k dispozici na stadionu v Náměšti nad    
           Oslavou led pro děti a občany Jinošova, od 14,30 do 16,00 hodin je led určen hokejistům
           Jinošov – ženatí – svobodní. Srdečně zveme všechny občany.

7. Jednání Trado Bus – starostové obcí Jinošov, Pucov, Jesenice a Čikov společně jednali na 
firmě Trado Bus Třebíč o zlepšení podmínek autobusové dopravy, převod všech linek pod 
Kraj Vysočina tak, aby obce nemusely platit žádné linky. Konkrétně se jedná hlavně o linku
č.9 a 11, a její využití v době prázdnin. Na tuto linku obce doplácejí. Linka jezdí denně ve
12,00 hod z Náměště do Čikova a ve 12,45 hod zpět z Čikova do Náměště. Pokud se 
nepodaří tuto linku dostat pod platbu Kraje Vysočina, uvažují starostové, v době prázdnin, 
o její zrušení.   

            ZO vzalo informaci na vědomí.

Diskuse:
1. Obecní lesy – dne 28.11.2015 proběhla kontrola lesů za účasti zastupitelů, lesního hospodáře 

a pana Pavla Blažka. Celkově bylo konstatováno, že lesy jsou v pořádku a nedostatky, které 
byly nalezeny mohou být odstraňovány i v průběhu dalších let – neujmutí nových výsadeb 
kvůli suchu, zakládání výsadeb na výsušných pozemcích – počkat na lepší vláhové 
podmínky, kůrovcová kalamita apod.
ZO vzalo informaci na vědomí.

     Starosta ukončil zasedání ve 21,30 hod.

Ing. Pavel Křeček                                                                                       Václav Soukop
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