
Výpis usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, 
konaného dne 27. 6. 2011 v 19:00 hodin v sále Pohostinství u Střížů 
Usnesení č. 20/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 7. veřejného 
zasedání pana Mgr. Eduarda Novotného a paní Alenu Haluzovou. 
Hlasování: pro 4, proti 0 , zdržel se 0 
 
Usnesení č. 21/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedený program 7.veřejného zasedání: 

1) Technický bod (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3) Schválení Smlouvy s JMK o poskytnutí dotace na splátky úroků z úvěru  
4) Schválení nájemní smlouvy na část obecního pozemku p.č.5 manželům Jelínkovým 
5) Schválení nájemní smlouvy na část obecního pozemku p.č. 392 s f. Investmanagement. 
6) Schválení směnné smlouvy s LD Jinačovice 
7) Schválení směnné smlouvy s p. Petrem Hoskovcem 
8) Schválení smlouvy o převodu částí pozemků od Ing. Jana Urbana ml. na komunikaci. 
9) Schválení smlouvy o převzetí investorství na realizaci vodovodního řadu v ulici  

    kolem  Urbanových 
10)  Schválení souhlasu s podáním návrhu resp. žaloby proti Návrhu Zásad územního      
       rozvoje JMK, pokud  bude v ZÚR JMK vymezen koridor rychlostní silnice R43 ve   
       variantě Bystrcká a delegování pravomocí zastupitelstva obce na starostku obce pro  
       jednání v této záležitosti 

   11) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci Chodníky,   
          přechody Jinačovice a pověření starostky k podpisu SoD 
   12) Schválení Smlouvy o věcném břemeni ve prospěch obce s p. Petrem Hoskovcem – 

    ( HD Group, s.r.o.) uložení kanalizačního řadu 
   13) Schválení Smlouvy o věcném břemeni ve prospěch obce s ing. Libuší Dvořáčkovou- 

   uložení kanalizačního řadu 
   14) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2011 
   15) Schválení finančního příspěvku stárkům na zapůjčení krojů při pořádání Mladých hodů  
         a Dne obce 
    16) Schválení pojistné smlouvy na majetek obce a odpovědnosti za škody s pojišťovnou   
          Kooperativa 
   17) Schválení objednání instalace nových elektrorozvaděčů pro budovu OÚ  
   18)  Schválení nabídky na realizaci el. zařízení přechodů přes hlavní silnici 
   19)  Schválení nákupu pískovcové skulptury od pana Ladislava Garaje 
   20) Různé 
Hlasování  č. 21/2011: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 22/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu s JMK o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova na splátky úroků z úvěru ve výši 150 tis. Kč. 
Hlasování č. 22/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 23/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje nájemní smlouvu na část obecního pozemku p.č. 5 
manželům Petrovi a Radce Jelínkovým, oba bytem Jinačovice 16 o výměře cca 70 m2  za 35,- 
Kč/rok za účelem rozšíření prodejní plochy přilehlého objektu popisné č. 4. 
Hlasování č. 23/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 24/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje nájemní smlouvu na část obecního pozemku p.č. 392 
o výměře 6400 m2 firmě Investmanagment s.r.o. za paušální částku 3200,- Kč/rok, za účelem  
zřízení stavebního dvora. 
Hlasování č. 24/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 25/2011  
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje směnnou smlouvu na převod nemovitostí s Lesním 
družstvem Jinačovice, kterou budou směněny pozemky p.č. 829 o výměře 3217 m2  
za pozemky Lesního družstva Jinačovice p.č. 724/8 o výměře 825 m2 a pozemek p.č. 800/5 o 
výměře 604 m2 , oddělené geometrickým plánem č. 563-41/2011, geodetická kancelář ing. 
Součka, Tišnov a pověřují starostku jejím podpisem a vložením do katastru nemovitostí. 
Hlasování č. 25/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 26/2011  
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje směnnou smlouvu na převod nemovitostí s panem 
Petrem Hoskovcem, kterou budou směněny pozemky p.č. 722/2 o výměře 215 m2  
za pozemky p.č. 724/10 o výměře 236 m2 orná půda, pozemek p.č. 725/3 o výměře 135 m2  
lesní pozemek, pozemek p.č. 724/9 o výměře 224 m2 orná půda, pozemek p.č. 723/3 o výměře 
22 m2 , oddělené geometrickým plánem č. 563-41/2011, geodetická kancelář ing. Součka, 
Tišnov a pověřují starostku jejím podpisem a vložením do katastru nemovitostí. 
Hlasování č. 26/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 27/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převod pozemků na budoucí komunikaci od ing. 
Jana Urbana do majetku obce kupní smlouvou za symbolickou cenu 1 Kč a pověřuje starostku 
vyřízením všech formalit s tímto převodem spojených. 
Hlasování č. 27/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 28/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o převzetí investorství na realizaci 
vodovodního řádu v ulici kolem Urbanových č.p. 188, pověřuje starostku jejím podpisem. 
Dále pověřuje starostku podpisem smluv s investory RD o úhradě 25% podílů na výstavbě 
vodovodního řadu a vyřízením všech náležitostí. 
Hlasování č. 28/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení 29/2011 
1.Zastupitelstvo obce Jinačovice souhlasí s tím, aby obec Jinačovice byla spolupodatelem 
žaloby proti Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) k Nejvyššímu 
správnímu soudu, pokud bude v ZÚR JMK vymezen koridor R43 v podobě návrhu ZÚR JMK 
projednaného na veřejném projednání dne 19. 4. 2011. 
2.Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání v této věci.  
3.Zastupitelstvo zplnomocňuje zmocněnce Mgr. Pavla Černého, aby obec zastupoval v řízení 
u Nejvyššího správního soudu o zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (viz. přiložená plná moc). 
Hlasování č. 29/2011. pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 30/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci Chodníky, přechody Jinačovice, kde jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka f. Swietelsky v celkové hodnotě 4 902 210,- včetně DPH a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy o dílo s touto firmou. 
Hlasování č. 30/2011. pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 31/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni a vstupu na pozemek ve prospěch obce s f. HD Group, s.r.o. zastoupenou panem 
Petrem Hoskovcem na uložené kanalizační potrubí v pozemku p.č. 712/12 dle geodetického 
zaměření skutečného provedení stavby a pověřuje starostku podpisem této smlouvy a jejím 
vkladem do katastru nemovitostí. 
Hlasování č. 31/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 



Usnesení 32/2011  
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni a vstupu na pozemek ve prospěch obce s paní ing. Libuší Dvořáčkovou, Jinačovice 
35 na uložené kanalizační potrubí v pozemcích p.č. 719/1 a 719/2 dle geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby a pověřuje starostku podpisem této smlouvy a jejím vkladem do 
katastru nemovitostí. 
Hlasování č. 32/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usneseni č. 33/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011dle přílohy. 
Součástí rozpočtového opatření je schválení poskytnutí investičního příspěvku ve výši 250 tis. 
Kč Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na realizaci akce Rekonstrukce vodovodních 
řadů Jinačovice – II. a III. etapa. 
Hlasování č. 33/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 34/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje finanční příspěvek stárkům ve výši 7500,- Kč na 
zapůjčení krojů na pořádání Mladých hodů a Dne obce. 
Hlasování č. 34/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 35/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje pojistnou smlouvu na majetek obce a odpovědnost 
za škody s pojišťovnou Kooperativa. 
Hlasování č. 35/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 36/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje objednávku nových elektrorozvaděčů pro budovu 
OÚ za nabídnutou cenu 79 824,- včetně DPH. Práce bude vykonávat: Elektropráce Jiří 
Kačírek, Jinačovice 6. 
Hlasování č. 36/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 37/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje nabídku na el. zařízení přechodů od firmy 
Elektropráce Jiří Kačírek, se sídlem Jinačovice 6, nabídnutá cena 128 011,- Kč. Pověřuje 
starostku objednáním těchto prací a podpisem smlouvy o dílo na tyto práce. 
Hlasování č. 37/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 38/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje nákup pískovcové sochy nazvané „Světlo mého 
učitele“ od pana Ladislava Garaje za částku 30000,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy a vyřízením všech formalit s nákupem spojených. 
Hlasování č. 38/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ………………………………………… 
                                                                                      Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                     starostka obce Jinačovice 


