
Výpis usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice 
v roce 2012, konaného dne 2. 4. 2012 v 19:00 hodin v sále Pohostinství u 
Střížů 
 
Usnesení č. 18/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 13. veřejného 
zasedání pana Mgr. Eduarda Novotného a pana doc. Ing. Davida Vališe, Ph.D. 
Hlasování č. 18/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 19/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedený program 13. veřejného zasedání: 
1) Technický bod- zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Složení slibu nastupujícího člena zastupitelstva 
3) Volba předsedy finančního výboru 
4) Schválení odměny pro nastupujícího člena zastupitelstva 
5) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
6) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2012 
7) Schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele Prodloužení vodovodního řadu 
8)Schválení Smlouvy o dílo s firmou VAS, a.s. na provedení stavby „Prodloužení 
vodovodního řadu Jinačovice“ 
9) Schválení Smlouvy o převodu investorství stavby „Prodloužení vodovodního řadu 
Jinačovice“ na Svazek VaK Tišnovsko 
10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E-ON 
11) Schválení Smlouvy o dílo na provedení prací související s pořízením nového ÚP firmou 
Ateliér Projektis 
12) Projednání napojení areálu Golfu na obecní splaškovou kanalizaci a ČOV, schválení 
smlouvy o právu provést stavbu a podmínkách výstavby 
13) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vedení kanalizace 
pro Golf v obecním pozemku 
14) Informace o postupu prací na stavbě chodníků, o pracích na tenisových kurtech, o 
kulturních akcích aj.  
Hlasování č. 19/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Bod č. 2 
Složení slibu předcházelo vlastnímu programu. 
 
Usnesení č. 20/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje, aby funkci předsedy finančního výboru vykonával 
pan doc. Ing. Dalibor Bartoněk. 
Hlasování č. 20/2012: pro4 , proti 0, zdržel se 1 . 
 
Usnesení č. 21/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční odměny předsedy finančního výboru dle 
příslušných platných právních předpisů ve výši 1444,- Kč hrubého se splatností od 3.4.2012. 
Z odměny se odvádí zdravotní pojištění a daň z přijmu. 
Hlasování č. 21/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
 
 
Bod č. 5 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. 



Usnesení č. 22/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012. 
Hlasování č. 22/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 23/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Prodloužení vodovodního řadu Jinačovice“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
Hlasování č. 23/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 24/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o dílo s firmou VAS, a. s. na provedení 
stavby „Prodloužení vodovodního řadu Jinačovice“. 
Hlasování č. 24/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 25/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o převodu investorství stavby „Prodloužení 
vodovodního řadu Jinačovice“ na Svazek Vak Tišnovsko. 
Hlasování č. 25/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 26/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu č.4109-198/001/2012-BM-AD o zřízení 
věcného břemene ve prospěch firmy E-ON na pozemcích p.č. 737/1, 740/1, 740/11,742/17, 
742/26, 742/27, které jsou ve vlastnictví obce v k. ú. Jinačovice.          
Hlasování č. 26/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0.             
 
Usnesení č. 27/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo na provedení prací souvisejících 
s pořízením nového ÚP obce Jinačovice s firmou Ateliér Projektis, Příční 32,602 00 Brno. 
Hlasování č. 27/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 28/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice projednalo napojení areálu Golfu na obecní splaškovou 
kanalizaci a ČOV a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu a o podmínkách výstavby 
s firmou GOLF BRNO a.s.. 
Hlasování č. 28/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 29/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene pro vedení kanalizačního řadu v pozemku p. č.672 ve vlastnictví obce ve prospěch f. 
GOLF BRNO a.s. 
Hlasování č. 29/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    …………………………. 
                                                                                     Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                              starostka obce 



 
                                                                        
 
 


