
Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 12. 12. 2011 v 19:00 hodin v sále Pohostinství u Střížů 

 
Usnesení č. 64/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 11. veřejného 
zasedání pana Mgr. Eduarda Novotného a doc. Ing. David Vališ, Ph.D. 
Hlasování č. 64/2011: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 65/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedený program 11. veřejného zasedání 
1) Technický bod- zahájení  (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2011 
4) Schválení Dodatku č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 
5) Schválení obecně závazné vyhlášky obce Jinačovice č. 1/2011, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a systém nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Jinačovice 
6) Schválení obecně závazné vyhlášky obce Jinačovice č. 2/2011 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
7) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012 
8) Schválení plánu veřejných zasedání na rok 2012 
9) Schválení Smlouvy o nájmu zemědělských pozemků se ZD Jinačovice 
10) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů 
11) Přednesení Výroční zprávy MŠ Jinačovice o činnosti MŠ ve školním roce 2010/2011 
12) Různé 
Usnesení č. 65/2011: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 66/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011. 
Hlasování č. 66/2011: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 67/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě o zajištění financování 
systému IDS JMK. Úhrada částky za nadstandard v roce 2012 je 19.566,-Kč. 
Usnesení č. 67/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 68/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jinačovice  
č. 1/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Jinačovice 
s účinností od patnáctého dne po veřejném vyhlášení a zároveň ruší Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Jinačovice. 
Hlasování č. 68/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení č. 69/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu na území obce Jinačovice s účinností od 1. 1. 2012  



a zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systém 
shromažďování, sběru přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu na 
území obce Jinačovice.. 
Hlasování č. 69/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 70/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 viz. příloha. 
Hlasování č. 70/2011:pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 71/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje plán veřejných zasedání na rok 2012. 
Hlasování č. 71/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 72/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o nájmu zemědělských pozemků se ZD 
Jinačovice. Doba trvání nájmu je tři roky, tj. do 31.12.2014. Cena za 1 ha pronajatého 
pozemku je stanovena na 1 150,- Kč, celkem za rok 16.565,- Kč. 
Hlasování č. 72/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 73/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním 
poplatku ze psů, současně ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o místním poplatku ze 
psů.. 
Hlasování č. 73/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu ředitelky Mateřské školy Jinačovice 
o činnosti ve školním roce 2010/2011. 
 
             
 
 
 
                                                        ………………………………………… 
                                                                              Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                   starostka obce  


