
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jinošov konaného dne 22.8.2016
v 18:30 hod. v kanceláři OÚ Jinošov

Přítomni: viz prezenční listina.    Přítomno je 6 členů ZO, omluven 1 člen

Zasedání připravil a svolal starosta obce ing. Pavel Křeček, zahájil v 18:30 hodin.
Navrhl zapisovatele: Libuši Chytkovou.
Navrhl ověřovatele zápisu: J. Košťála a D. Húsku
Pro návrh hlasovalo 6 členů ZO.

Program dle pozvánky:
1. Hospodaření obce                                 
2. Provozně-organizační problematika
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr

Pro návrh hlasovalo 6 členů ZO.

Hospodaření obce

1. Hospodaření obce k 31.7.2016
Příjmy (Fin2-12M):              2.215.068,49,-Kč 
Výdaje:             1.572.692,64,-Kč  
Saldo příjmů a výdajů:               642.375,85,-Kč
Stav na bankovních účtech         590.177,79- Kč
Stav pokladny celkem             7.259,-Kč
ZO bere informaci na vědomí.

Provozně organizační problematika

1. Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 26. 7. 2016 ve výši 216.500,-Kč – úprava rozpočtu 
z důvodu příjmu dotace na lesy, POVV, příjmu financí od SFŽP dle dodatku ke smlouvě, 
vyrovnání rozpočtu.
    Rozpočtové opatření č.5 ze dne 19.8.2016 ve výši 182.700,-Kč - úprava rozpočtu 
z důvodu oprav chodníků II.etapa, nákup pozemků, pronájem hrobových míst, správní 
poplatky – v souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (např. změna objemu, přesuny mezi ukazateli).
ZO schvaluje rozpočtová opatření šesti hlasy přítomných členů.

2. ZO projednalo předložené zápisy finančního výboru č. 2 ze dne 30. 6. 2016 a kontrolního 
výboru č. 2 ze dne 27. 6. 2016.
ZO vzalo zápisy na vědomí.

3. Starosta informoval ZO o blížících se volbách do Zastupitelstev krajů, které se budou konat 
ve dnech 7. a 8.října 2016, seznámil přítomné s harmonogramem lhůt a úkolů, které plní 
starosta obce dle zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ZO bere informaci na vědomí.

4. Starosta informoval ZO se záměrem odprodeje pozemků panu M. Janovskému p.č. 300/1 o 
výměře 33 m². Cena pozemku 20 Kč/m2. Kupující hradí náklady na sepsání smlouvy a 
zapsání do KN.
ZO schvaluje odprodej pozemku 6-ti hlasy.

5.Pan M. Robotka podal žádost o souhlas obce s umístěním zpevněného sjezdu 2x3,4m a 
přípojky vody, splaškové kanalizace na pozemku p.č.1226 v k. ú. Jinošov pro novostavbu RD. 
ZO souhlasí s přípojkami pod podmínkou, že veškeré náklady hradí stavebník. Dále je 
v jednání položení el.kabelů k napojení veřejného osvětlení v této lokalitě obce.
ZO schvaluje 6-ti hlasy.



6.Inventury drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) – inventurní komise se 
dohodla na termínu inventury tohoto majetku, který se musí zařadit do nového majetkového 
programu.
ZO vzalo informaci na vědomí.

7.Starosta obce informoval o odkupu frézovaného asfaltového recyklátu, který bude použit na 
srovnání a zpevnění obecních vedlejších cest.
ZO vzalo info na vědomí.

Různé, diskuse

1.Starosta informoval o svozu nebezpečných odpadů, který se bude konat dne 1. října 2016 od 
9.30 hod. do 9.45 hodin na parkovišti pod kostelem.
ZO bere informaci na vědomí.

2. Starosta řeší situaci obecního rybníka na návsi. Jednou z věcí je porost rákosu a další 
záležitost - při zvýšení stavu vody v jednom místě prosakuje hráz. Prosakování hráze se obec 
pokusí vyřešit za pomocí dotací a s tím i revitalizaci celého rybníka.
ZO bere informaci na vědomí.

3. ZO schvaluje uspořádání motocyklové soutěže Enduro Veterán Cup.

4. Pan Košťál vznesl dotaz na propadání se vozovky na některých místech po výkopu 
kanalizace. Tato situace je již v řešení s firmou Syner VHS Vysočina a příslušnými orgány.
ZO vzalo info na vědomí.

5. Pan Soukop informoval o opravě vozovky u autobusové zastávky po požáru Tatry. Dle 
příslibu SÚS Náměšť bude vozovka částečně opravena. Obec vyřizuje veškerá povolení a 
dotaci pro realizaci přechodu pro chodce. Z důvodu plánovaných prací s vybudováním 
osvětleného přechodu pro chodce se oprava provede společně s těmito pracemi.
ZO bere informaci na vědomí.

6. Oprava věže kostela se pozdržela z důvodu velké vytíženosti provádějící firmy. Zahájení 
oprav září 2016

7. Letošní 11.ročník Folklorního odpoledne spojeného s ochutnávkou vín se bude konat         
8. října v doprovodu houslové muziky Bítešan, pod vedením Milana Vlčka. Začátek od 15.00 
hodin v sále obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni.
ZO bere info na vědomí.

Závěr
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 20.00 hod.

Zapsala: Libuše Chytková    V Jinošově dne 22.8.2016

Ověřovatelé zápisu:

  ………………..                                         ………………..
    Ing. D. Húska     Jiří Košťál

  ……………………………….              …………………………..
  Václav Soukop - místostarosta                                                    Ing. Pavel Křeček – starosta

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
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