
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jinošov konaného dne 3.2.2016 v 18:30 v kanceláři 
OÚ Jinošov

Přítomni: viz prezenční listina
Přítomno je 7 členů ZO

Zasedání připravil a svolal starosta obce ing. Pavel Křeček, zahájil v 18:30.
Navrhl zapisovatele: Libuši Chytkovou.
Navrhl ověřovatele zápisu: Rostislav Pěnčík, Milan Mička
Pro návrh hlasovalo 7 členů ZO.

Program dle pozvánky::
1. Hospodaření obce
2. Stanovení vodného a stočného
3. Provozně organizační problematika
4. Různé
5. Diskuze
6. Závěr

Pro návrh hlasovalo 7 členů ZO.

Hospodaření obce

1.Hospodaření obce k 31.12.2015
    Příjmy                        15.645.700,00,-Kč 
    Výdaje:            16.945.700,00,-Kč  
    Saldo příjmů a výdajů:      -1.300.000,00,-Kč
    Stav na bankovních účtech  239.824,04,- Kč
   Stav pokladny  0,- Kč         
   ZO bere na vědomí.

2.Rozpočtové opatření č.4 ze dne 31.12.2015 – úprava rozpočtu ke konci roku.
   ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4 sedmi hlasy přítomných členů.

3. Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem inventur  k 31.12.2015 – nejsou zjištěny    
    inventarizační rozdíly. Podrobná inventura DDHM, účtu 028 – DDHM a účtu 902 – jiný     
    DDHM bude sestavena k 31.12.2016.

4. Stanovení vodného a stočného
    Vodné se stanovuje částkou 45 Kč/ 1 m3 odebrané vody.
    Stočné se stanovuje na 31 Kč / 1 m3 vody vypuštěné do kanalizace.
    Směrné číslo se stanovuje pro obyvatele rodinného domu nebo bytovky na 31 m3 / osobu a 
    rok.
    Směrné číslo pro restaurační zařízení se stanovuje ve výši 70 m3 / 1 pracovníka a rok
    Směrné číslo pro tzv čisté výrobní provozy se stanovuje ve výši 23 m3 / 1 pracovníka 
    /směnu a rok /Kapo, Lucis/
    Směrné číslo pro DAS se stanovuje ve výši 27 m3 na 1 pracovníka/ směnu a rok 
    Směrné číslo pro chalupy se stanovuje ve výši 1/3 obyvatele rodinného domu nebo   
    bytovky, tedy 10,34 m3 na osobu a rok.
    Směrná čísla jsou závazná a eliminují nutnost kontroly množství vypouštěné odpadní vody 
    do kanalizace pro všechny, kteří mají i jiný zdroj odběru vody.



Platby:
Ceny vodného a stočného jsou platné od 1.1.2016
Vodné bude hrazeno zálohově částkou 100 Kč / osobu a měsíc. Úhradu je možno 
zvolit měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Konečné vyúčtování bude stanoveno po  
provedeném odpočtu vodoměru, tedy dle skutečně odebraného množství pitné vody. 
Stočné bude hrazeno zálohově částkou 80 Kč / osobu a měsíc. Úhradu lze provést 
měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Stočné je stanoveno na základě směrného čísla.
Výpočet - příklad :
1 osoba v rodinném domě na 1 měsíc:
vodné – záloha 100 Kč /osobu a měsíc
stočné  - záloha    80 Kč / osobu a měsíc

           Celkem               180 Kč  / osobu / měsíc
           
           Roční zúčtovací období stanovuje ZO k 30.9. každého roku. Splatnost přeplatků a  
           nedoplatků je 30 dní od vystavení faktur. 

           ZO pověřuje starostu zajištěním podpisu smluv o dodávce pitné vody a odvádění a  
           čištění odpadních vod mezi obcí a občany a firmami v obci Jinošov.   
           ZO schválilo tento bod všemi 7mi hlasy přítomných zastupitelů..          

Provozně organizační problematika
1. V rámci letošního dotačního titulu Kraje Vysočina Programu obnov venkova pro 
rok 2016, požádala obec Jinošov o příspěvek na opravu chodníků v obci 

           ZO bere na vědomí.

2. ZO rozhodlo o odpojení starého vodovodního řadu.
            ZO bere na vědomí.

3. Římskokatolická farnost Jinošov – projednán a schválen příspěvek na opravu věže 
kostela sv. Petra Pavla v Jinošově ve výši 10 % objemu prací, tedy 65 000 Kč. 

           ZO bere na vědomí.

4 ZO rozhodlo o úpravě studánky v prostorách nad ČOV směrem k silnici na  
  Hluboké.

Různé
1. ZO Jinošov, SDH Jinošov zvou občany na Ostatkovou zábavu, která se uskuteční 
dne 5.2.2016 v prostorách OÚ Jinošov. K poslechu a tanci hraje Jan Bende. Masky 
vítány. Občerstvení zajištěno.

           ZO bere na vědomí.

2. Další číslo Jinošovského čtvrtletníku vyjde koncem března.
            ZO bere na vědomí.

3. Starosta předložil obecní kroniku za rok 2014 a navrhl odměnu 4.000Kč kronikářce   
    paní A.Tesařové.

               ZO schválilo sedmi hlasy



Závěr
Starosta ukončil zasedání ve 20,30 hod.

Zapsala: Libuše Chytková

V Jinošově dne 5.2.2016

  Ověřovatelé zápisu:

  Rostislav Pěnčík………………..                                       Milan Mička………………..

  Podpis
  Václav Soukop - místostarosta                                         Ing. Pavel Křeček – starosta
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