
Výpis usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice konaného dne 3. 10. 2011  v 19:00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ 
 
Usnesení č. 46/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. veřejného zasedání paní Alenu 
Haluzovou a pana RNDr. Ivana Křivánka. 
Hlasování č. 46/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 47/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedený program 9. veřejného zasedání: 
1) Technický bod (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Schválení výběru nabídky na odkup obecního pozemku 686/7 
3) Schválení Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 686/7 a pověření starostky podpisem této smlouvy 
4) Schválení smlouvy o advokátní úschově a pověření starostky podpisem této smlouvy  
5) Schválení rozpočtového opatření č. 4/2011 
6) Schválení darovací smlouvy a účelu poskytnutého daru mezi obcí Jinačovice a RNDr.Ivanem Křivánkem a 
pověření starostky podpisem této smlouvy 
7) Různé 
Hlasování č. 47/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 48/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výběr nabídky na odkup obecního pozemku p.č. 686/7 od pana Mirka 
Kubíka, který nabídl 3 522,- Kč/m2 a uzavře s ním kupní smlouvu. 
Hlasování č. 48/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 49/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej obecního pozemku par. č. 686/7 v k.ú. Jinačovice o výměře 
1504 m2, orná půda panu Ing. Mirko Kubíkovi, bytem  Vavřinecká 24, 624 00 Brno, za cenu 3 522,- Kč/m2 tedy za 
celkovou cenu 5 297 088,- Kč (slovy pětmilionůdvěstědevadesátsedumtisícosmdesátosmkorunčeských) a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy a vyřízením všech náležitostí s pojených s prodejem a převodem této nemovitosti. 
Hlasování č. 49/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 50/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje návrh na vklad do katastru nemovitostí na převod pozemku p.č. 686/7, dle 
údajů nemovitostí 1504 m2- orná půda na základě schválené kupní smlouvy a panem Ing. Mirko Kubíkem, bytem 
Vavřinecká 24, 624 00 Brno. 
Hlasování č. 50/2011: pro 5, proti 0, zdržel 0. 
 
Usnesení č. 51/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o advokátní úschově mezi obcí, kupujícím pozemku p.č.686/7 a 
JUDr. Světlanou Žabenskou a pověřuje starostku  podpisem této smlouvy.  
Hlasování č. 51/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 52/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011. 
Hlasování č. 52/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 53/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje příjem peněžních prostředků ve výši 23 929 ,-Kč od pana RNDr.Ivana 
Křivánka, bytem Jinačovice 124, Kuřim na sportovní účely, schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
Hlasování č. 53/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
                                                                                  Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                  starostka obce 


