
Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice v roce 2012, konaného dne 27. 2. 
2012 v 19:00 hodin v sále Pohostinství  
u Střížů 
 
Usnesení č. 1/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 12. veřejného zasedání paní Alenu 
Haluzovou a pana Ing. Romana Burkerta. 
Hlasování č. 1/2012: pro 5 , proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 2/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedený program 12. veřejného zasedání: 
1) Technický bod-  zahájení (jmenování ověřovatelů zápisů, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3) Schválení rozpočtu na rok 2012 
4) Schválení rozpočtového výhledu na roky 2013, 2014 
5) Schválení odpisového plánu obecního majetku 
6) Projednání zprávy o hospodaření v obecním lese v roce 2011 
7) Schválení účelu finančního daru od f. Ekol 
8) Schválení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 742/6 a p.č. 742/7, jedna stavební parcela 
9) Schválení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 742/2 a p.č. 742/3, jedna stavební parcela 
10) Schválení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 138 majitelce RD č.p. 24 
11) Schválení Výroční zprávy o informacích dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 
12) Informace o změnách v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, které se týkají konkursních řízení na místa 
ředitelů škol a školských zařízení, projednání a schválení postupu v případě MŠ Jinačovice, příspěvkové 
organizace obce 
13) Projednání napojení areálu Golfu na obecní splaškovou kanalizaci a ČOV 
14) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vedení kanalizace pro Golf 
v obecním pozemku 
15) Projednání Smlouvy o podmínkách připojení areálu Golfu na obecní splaškovou kanalizaci 
16) Projednání plánu investičních akcí na rok 2012 (chodníky, prodloužení vodovodního řadu, připojovací 
komunikace, naučná stezka, dětské hřiště ve spolupráci s TJ Sokol, PD dopravního řešení návsi) 
17) Schválení zahájení prací na pořízení nového ÚP, podání žádosti o pořízení nového ÚP na MěÚ Kuřim, 
Odbor investiční a regionálního rozvoje- pořízení nového územního plánu obce Jinačovice se schválením do 
konce roku 2015stavbu  
18) Schválení zástupců za Z0, kteří budou s pořizovatelem (Kuřim) jednat o všech náležitostech pořizování 
nového územního plánu 
19) Informace o hospodaření obce za rok 2011, o investičních akcích a dotacích za rok 2012 
20) Schválení zadávacích podmínek a SOD na výběr zhotovitele stavby Prodloužení vodovodu a mandátní 
smlouvy pro  technický dozor investora 
21)Informace o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011 
22)Schválení pravomoci pro starostku obce podepisovala objednávky a smlouvy do výše 150 tis. Kč bez 
schvalování zastupitelstvem (běžné provozní výdaje) 
23) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o věcném břemeni (změna majitele pozemků) uložení přípojky 
nn pro RD Urban 
24) Schválení výše poplatků za používání tenisového kurtu pro rok 2012 
Hlasování č. 2/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Bod č.2 
Kontrola usnesení z minulého zasedání 
Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
Usnesení č. 3/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočet obce na rok 2012. 
Hlasování č. 3/2012: pro 6, proti 0, zdržel se. 
 
 
Usnesení č. 4/2012 



Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2013 a 2014. 
Hlasování č. 4/2012: pro, proti, zdržel se. 
 
 
Bod č. 5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o odpisovém plánu obecního majetku. 
 
 
Bod č. 6 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecním lese  
za rok 2011. 
 
 
Bod č. 7 
Usnesení č. 5/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje využití finančního daru od firmy EKOL  
ve výši 20 000,- Kč na kulturní účely. 
Hlasování č. 5/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 6/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 742/6, 742/7  
o celkové výměře 1524 m2, druh pozemku orná půda, obálkovou metodou. Minimální cena podání nabídky bude 
činit 2800,- Kč/m2.  
Hlasování č. 6/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 7/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 742/2, 742/3  
o celkové výměře 1688 m2, druh pozemku orná půda, obálkovou metodou. Minimální cena podání nabídky bude 
činit 2800,- Kč/m2.  
Hlasování č. 7/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 8/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr adresného prodeje obecního pozemku  
p.č. 138, či jeho části ( dle zaměření geodetem) paní Dagmar Trávníkové, bytem Pístov 10, Jihlava, majitelce RD 
č.p.24 v Jinačovicích. Pozemek, či jeho část, bude prodán za odhadní cenu stanovenou odhadcem. Veškeré 
náklady spojené s prodejem tohoto pozemku budou hrazeny nabyvatelem. 
Hlasování č. 8/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č.9/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Výroční zprávu o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za 
rok 2011. 
Hlasování č. 9/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 10/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky 
svojí příspěvkové organizace: 
Mateřská škola, Jinačovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, IČ: 70987467. 
Hlasování č. 10/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 1.  
 
 
Usnesení č. 11/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomé diskusi a podněty ze strany občanů k podmínkám připojení Golfu 
na kanalizaci a ČOV Jinačovice a schvaluje, že bude zahájeno nové jednání s Golfovým areálem KASKÁDA o 
podmínkách napojení na obecní splaškovou kanalizaci a ČOV. 



Hlasování č. 11/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení 12/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu, ve 
znění pozdějších předpisů zahájení prací na pořízení „Územního plánu obce Jinačovice“ 
Hlasování č. 12/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 13/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů Ing. Libuši Dvořáčkovou a Ing. Davida Vališe jako zastupitele obce Jinačovice, 
pověřené spoluprací s pořizovatelem při zpracování „Územního plánu obce Jinačovice“ a jeho změn. 
Hlasování č. 13/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí informace o hospodaření obce za rok 2011 o investičních 
akcích a dotacích za rok 2012. 
 
 
Usnesení č. 14/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zadávací podmínky a SOD na výběr zhotovitele stavby prodloužení 
vodovodu a mandátní smlouvu pro technický dozor investora. 
Hlasování č. 14/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí informace o inventarizaci majetku obce  
k 31. 12. 2011. 
 
 
Usnesení č. 15/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje pravomoc pro starostku obce k podepisování objednávek a smluv do 
výše 150 tis. Kč bez schvalování zastupitelstvem obce. 
Hlasování č. 15/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 16/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí  
o věcném břemeni pro uložení přípojky nn pro RD J. Urbana ml. pozemek p.č. 659/3. 
Hlasování č. 16/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení  č. 17/2012: 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje poplatky za používání tenisového kurtu pro rok 2012. Jsou ve stejné 
výši jako v roce 2011. 
Hlasování č. 17/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                                 starostka obce 


