
14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se koná ve čtvrtek 

18. 2. 2021 v 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Program zasedání: 

1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13  

4) Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2020 

5) Zápisy z Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jinačovice 

6) Informace o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020 

7) Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství 

8) Kupní smlouva – nádoby na tříděný odpad (JRK Česká republika s. r. o.) 

9) Směrnice č. 1/2021, o postupech při zadávání veřejných zakázek 

10) Záměr na prodej části pozemku parc. č. 89/1 v k. ú. Jinačovice  

11) Kupní smlouva k pozemku parc. č. 731/4 v k. ú. Jinačovice (Hromcovi) 

12) Směnná smlouva – části pozemků parc. č. 418/1 a 419/2 v k. ú. Jinačovice (Kazdovi)  

13) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Přístavba mateřské školy (QDS Group a. s.) 

14) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (Jarmila Haluzová – ATELIÉR PROJEKTIS) 

15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. BM-001040019184/003-

PROS k pozemkům parc. č. 1171, 420, 421, 431, 442/16, 583/1, 584/11, 762/1, 763/1 

a 766/22 v k. ú. Jinačovice pro stavbu „Jinačovice, obnova VN, DTS U Družstva“           

(EG.D, a. s.) a informace o budoucím prodeji části pozemku parc. č. 421 v k. ú. Jinačovice 

pod navrženou trafostanicí spol. EG.D, a. s. 

16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 756, 

761/2, 763/3, 766/13, 766/14, 767, 1077, 1097, 1122, 1129, 1130, 1135, 1156, 1157, 1169, 

1172, 1173, 1174, 1176, 1177 a 1178 v k. ú. Jinačovice pro stavbu „Cyklostezka Brno – 

Jinačovice – Kuřim, úsek R1“ (Jihomoravský kraj) 

17) Různé, diskuze  

Zastupitelstvo obce zve všechny občany. 

 

 

Vyvěšeno:  

Sňato: 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  

Sňato z elektronické úřední desky: 

 

 

 


