
Výpis usnesení ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice v roce 2012, konaného dne 6. 
6. 2012 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Jinačovice 
 
Usnesení č. 30/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 14.veřejného zasedání pana doc. 
Ing. Davida Vališe a pana Ing. Dalibora Bartoňka. 
Hlasování č. 30/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 31/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedený program 14. veřejného zasedání:  
1) Technický bod-zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Schválení přístupu obce Jinačovice do nově vznikající MAS (Místní akční skupina) společně   
     s okolními svazky a mikroregiony obcí 
3) Schválení finančního příspěvku obce pro MAS 
4) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2012 
5) Schválení příspěvku stárkům ve výši 50% skutečných výdajů na zapůjčení krojů na Mladé hody  
    (předpokládaná výše podílu je 10 tis. Kč.). 
Hlasování č. 31/2012: pro 4 , proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení 32/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje, aby se obec Jinačovice stala zakládajícím členem nově vznikající 
MAS (místní akční skupiny) společně s okolními Svazky a Mikroregiony obcí ( Kuřimsko, Ivančicko, 
Tišnovsko) s pracovním názvem „Prstýnek Brněnska“- přesný název bude vybrán na ustavující schůzi MAS.  
Na valné hromadě MAS bude obec Jinačovice zastupovat starostka Ing. Libuše Dvořáčková. 
Hlasování č. 32/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 33/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje finanční příspěvek obce pro MAS jejímž bude členem ve výši 6,- 
Kč/obyvatele/rok. 
Hlasování č. 33/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 34/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012. 
Hlasování č. 34/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 35/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje finanční příspěvek stárkům na zapůjčení krojů na Mladé hody a 
Den obce ve výši 50% skutečných nákladů. Předpokládaná výše tohoto podílu je 10 tis. Kč. Příspěvek bude 
předán hlavní stárce Petře Jelínkové, Jinačovice 113. 
Hlasování č. 35/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                                 Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                                       starostka obce 
 


