Zápis z jednání ZO Jinošov ze dne 14. 9. 2015 v 18:30 hodin
v kanceláři OÚ.
Přítomni: viz prezenční listina
Přítomno je 7 členů ZO, dále přítomni: Horníček J., Chytka M. ml., Blažek P.
Zasedání svolal a řídil starosta obce Jinošov ing. Pavel Křeček. Jednání zahájil v 18.30 hodin,
přivítal přítomné a navrhl:
zapisovatelka Libuše Chytková
ověřovatele zápisu: Húska Dalibor a Mička Milan
Pro návrh hlasovalo 7 přítomných členů ZO.
Program:
1. Kontrola minulého usnesení
2. Hospodaření obce
3. Provozně-organizační problematika
4. Postup prací Vodovod, Kanalizace a ČOV
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr
ZO schválilo navržený program. Pro hlasovalo 7 přítomných členů zastupitelstva
Kontrola minulého usnesení
1. ZO společně se starostou provedli kontrolu úkolů z minulého usnesení. Konstatoval,
že úkoly byly splněny, kromě:
- vyvezení části vypuštěného rybníka na návsi – bohužel nedošlo k dohodě s firmami,
které prováděly stavbu Vodovod, kanalizace a ČOV se kterými existovala ústní
dohoda využít rybniční kal k zúrodňovacím opatřením. Nebylo to možné z kapacitních
důvodů.
- oprava fasády domu pana Ing. Kudláče, Jinošov 4 – požadavek byl předán stavebním
firmám. Oficiálně je to uvedeno v zápise na jednom z kontrolních dnů.
- smlouva o dodávce pitné vody s obcí Jasenice – v současné době je smlouva
podepsána.
ZO vzalo informaci na vědomí.
Hospodaření obce:
1. ZO projednalo hospodaření obce k 31.8.2015. Příjmy činily 10.644.922,06 Kč. Výdaje
činily 12.904.073,28 Kč. Saldo příjmů a výdajů bylo -2.259.151,22 Kč. Stav na
bankovních účtech celkem 137.827,34 Kč, stav v obecní pokladně 15.046,- Kč.
ZO vzalo hospodaření obce na vědomí.
2. ZO projednalo rozpočtové opatření č.1 a navrhlo rozpočtové opatření č.2 k vyrovnání
rozpočtu v účetním období 9/2015.
ZO vzalo na vědomí.

3. ZO projednalo předložené zápisy finančního výboru č. 3 ze dne 2.9.2015 a kontrolního
výboru č. 3 ze dne 31.8. 2015.
ZO vzalo zápisy na vědomí.
Provozně organizační problematika
1. ZO vzalo na vědomí provedenou revizi knihovního fondu. U revize byla přítomna paní
Tesařová.. Knižní tituly, které byly vyřazeny z evidence budou nabídnuty k odběru
zdarma. Zájemci ať kontaktují paní Tesařovou v termínu provozu knihovny.
ZO schválilo sedmi hlasy přítomných zastupitelů
2. Starosta seznámil ZO s možností obnovit jednání o obchvatu obce Jinošov společně
s MěÚ Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb. Zatím by jednání probíhala ve
fázi návrhu projektu tak, aby v případě zbylých financí mohlo v příštích letech
k vybudování obchvatu dojít.
Na dopravní komisi bude odeslán tento návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jinošov rozhodlo na svém zasedání dne 14.9.2015 o zaslání
požadavku na Kraj Vysočina , Odbor dopravy a silničního hospodářství, Dopravní
komisi Rady Kraje Vysočina dopis tohoto znění:
„ Obec Jinošov požaduje z důvodů přetrvávajících dopravních závad na průtahu
II/399, intenzitě provozu a bezpečnosti občanů, zařazení akce II/399 – Obchvat
Jinošov – do zásobníku akcí pro programové období 2014 – 2020. Upozorňujeme,
že naše obec je při omezeních na dálnici D1 zatěžována nákladní dopravou, která
využívá nevhodné křížení komunikací II/399 a II/352. Uvádíme také, že v územně
plánovací dokumentaci držím pro záměr výstavby obchvatu silnice II/399 územní
rezervu.“
ZO schválilo sedmi hlasy přítomných zastupitelů
3. Starosta a místostarosta obce seznámil ZO s pokračováním stavby Jinošov kanalizace,
vodovod a ČOV.
ZO bere zprávu na vědomí.
Různé
1. Letošní tradiční, tentokrát 10. Folklorní odpoledne spojené s ochutnávkou vín se
uskuteční v sobotu, 3.10.2015 od 15,00 hod v sále bývalé MŠ na OÚ Jinošov
2. Starosta obce seznámil ZO s plánovaným svozem nebezpečných odpadů, který se
uskuteční 26.9.2015 od 9,30 – 9,45 hod. Přítomni budou za ZO pan Pěnčík, pan
Húska.
3. Starosta obce informoval zastupitele obce s výměnou podlahy v kanceláři obecního
úřadu a to z důvodu vytopení kanceláře. Věc byla nahlášena pojišťovně Kooperativa,
jako škodná událost majetku, pojišťovna celou částku hradí.
4. ZO bylo informováno o dlouhodobé aktivitě pro děti, dorost i dospělé – každé úterý
v sále OÚ /bývalá školka/ hodiny ZumbAtomic pro děti, Zumba fitness pro dospělé.
5. Pan Pěnčík vznesl dotaz na obnovení značení přechodu pro chodce v obci u
autobusové zastávky. Žádost na SÚS Náměšť byla podána začátkem září, krajnice
jsou označeny, přechody bude starosta urgovat – je jasné, že jde o bezpečnost a to
hlavně dětí.

6. Zastupitelé obce se dohodli o pokusu vyřídit pro obec 1 kus karty na sběrný dvůr
v Náměšti n./O. Karta by byla k zapůjčení na OÚ Jinošov.
7. Dne 26.9.2015 se uskuteční v okolí Náměště Veterán enduro motokros pro
neregistrované sportovce.
8. Zastupitelé obce se dohodli na pravidelných schůzkách a to každé pondělí 1x za 14 dní
z důvodu lepší informovanosti o dění v obci.
ZO vzalo informace všech osmi bodů na vědomí.
Diskuze
V rámci diskuze se s přítomnými hosty řešily problémy spojené s lesním
hospodařením, akcí Vodovod, kanalizace a ČOV a majetkové vztahy.
ZO nenašlo v uvedených záležitostech s hosty shodu a konkrétně se budou řešit
následující záležitosti:
1. Návštěva obecních lesů s lesním hospodářem, pověřenými zastupiteli obce a
panem Pavlem Blažkem
2. Problém se zarostlým rybníkem za Restaurací U Kryštofů
3. Zajištění zimní údržby silnice k Šenvaldu – odhrnování sněhu
4. Vrácení obecního majetku – motorové pily s příslušenstvím
Závěr
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným a ukončil jednání ve
20,30 hod.

……………………….
Ing. Pavel Křeček

………………………
Václav Soukop

…………………………………
Ověřovatelé zápisu: Húska Dalibor

………………………
Mička Milan

