
USNESENÍ
z jednání ZO Jinošov ze dne 30. 5. 2016 v kanceláří OÚ

Zastupitelstvo obce Jinošov projednalo jednotlivé body programu a přijalo následující 
usnesení:

Schvaluje
Závěrečný účet s výhradou včetně přezkumu hospodaření za rok 2015 a přijalo opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků (viz příloha).

Účetní závěrku k 31.12.2015 bez výhrad.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ve výši 98 397,99 Kč. Jedná se o zvýšení 
dotace na akci Vodovod kanalizace a ČOV Jinošov, která byla obci nabídnuta SFŽP 
z Operačního programu ŽP. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zástavní smlouvu č. 09047761 Z3, která je součástí dodatku č.1 ke Smlouvě poskytnutí 
podpory. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy a zapsáním smlouvy na katastr.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Náměšť nad Oslavou pro výkon přenesené 
působnosti speciálního stavebního úřadu. Cena každého úkonu bude fakturována obci Jinošov 
částkou 1500 Kč. ZO pověřuje starostu odesláním žádosti o vypracování smlouvy a jejím 
podpisem.

Využití právních služeb externího právníka pro potřeby obce v případech, kdy obec vyčerpá 
svoje možnosti. Např. při vymáhání dlužných částek za neuhrazené místní poplatky. ZO 
současně navrhuje, aby náklady za právní úkony byly vždy fakturovány protistraně.

Připojení případných nových bytových jednotek na nově vybudovaný vodovod a kanalizaci 
všem případným zájemcům. Podmínkou je, že veškeré náklady na připojení hradí stavebník, 
obec dodá vodoměr.

Bere na vědomí:
Hospodaření obce k 30.4.2016

Rozpočtové opatření č.2 a č.3.

Dětský den v sobotu 4.6.2016 – pořádá obec ve spolupráci s profesionálním moderátorem 
dětských akcí panem Miroslavem Kaplanem. Zábavné odpoledne pro děti i dospělé plné 
soutěží, her a tance od 14.00hod. Občerstvení zajišťuje obec a pan L.Vrba. Zastupitelé obce 
jsou pověřeni spoluprácí na přípravách akce.

Pouť v letošním roce zajišťuje ve spolupráci se ZO  SDH Jinošov.
V sobotu 2.7.2016  je předpouťová zábava, hraje LOS VALOS, v neděli 3.7.2016 v 10 hod. 
mše v kostele Sv. Petra a Pavla,  cca. od 11:30 hod vychází krojovaný průvod po obci a zve 
občany na odpolední posezení s dechovou hudbou LESANKA.

Oprava věže kostela cca od poloviny června. Budou kladeny zvýšené bezpečnostní kritéria na 
silnici a chodníku kolem věže.



Diskuze 
Byla vedena kolem zajištění kolotočů na pouť 2016 – kolotoče pro letošní rok zajištěny.

Závěr
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným a ukončil jednání ve 
20,00 hod.

   
                             Usnesení bylo schváleno jednomyslně, tj. 6.hlasy ZO.

…………………………. ……………………………
Ing. Křeček P. – starosta                Soukop V. – místostarosta

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
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