
Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice 
v roce 2012, konaného dne 27. 8. 2012 v pohostinství u Střížů 
 
 
Usnesení č. 52/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 16. veřejného 
zasedání pana Doc. Ing. Davida Vališe, Ph.D. a pana Mgr. Eduarda Novotného. 
Hlasování č. 52/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 53/2012 
Zastupitelstvo schvaluje níže uvedený program veřejného zasedání: 
1) Technický bod- zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
4) Schválení Dodatku č. 2 k SOD s f. Swietelsky na akci Jinačovice chodníky a přechody 
5) Schválení Dodatku č. 1 k SOD s f. A-PRINT na stavbu klubovny na tenise 
6) Schválení Kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p.č. 146 
7) Schválení Směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 298 
8) Schválení podání žádosti o dotaci na OPŽP na čistící vůz 
9) Schválení podání žádosti o dotaci na OPŽP na kompostéry 
10) Schválení rozpočtového opatření č. 4/2012 
11) Informace o plnění rozpočtu, o průběhu investičních akcí aj. 
12) Informace o výsledku předauditu hospodaření obce k 30. 6. 2012 
13) Různé 
Hlasování č. 53/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí, že všechny úkoly, které vzešly 
z minulého zasedání, byly splněny. 
 
Usnesení č. 54/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
v rámci Programu rozvoje venkova JMK na splátky úroků z úvěru ve výši 131 tis. Kč.  
Zastupitelstvo pověřuje starostku jejím podpisem. 
Hlasování č. 54/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 55/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 2 k SOD s f. Swietelsky na akci 
Jinačovice chodníky a přechody, kde se mění celková cena díla z 4 085 175 Kč bez DPH na   
4 362 331,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem Dodatku č.2. 
Hlasování č. 55/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 56/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD s firmou A-PRINT 
na stavbu klubovny na tenise. Pověřuje starostku jejím podpisem. 
Hlasování č. 56/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 57/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu na prodej  obecního pozemku p.č. 
146/2 v k. ú. Jinačovice o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha- ostatní komunikace, 
paní Mgr. Dagmar Trávníkové, bytem Jinačovice 24, za cenu 2 850,00 Kč a pověřuje 
starostku jejím podpisem a vyřízením všech náležitostí na KN spojených s převodem 
pozemku. 
Hlasování č. 57/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 58/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Směnnou smlouvu o převodu vlastnictví 
k nemovitostem, kdy pozemek p. č. 298/1 o výměře 94 m2 ve vlastnictví obce Jinačovice bude 
směněn za pozemek p. č. 297/2 o výměře 94 m2 ve spoluvlastnictví Ing. Kateřiny Novotné, 
JUDr. Aleny Pohanělové a pana Pavla Novotného.  
Smluvní strany se dohodly, že ceny pozemků jsou stejné a to 10 000,- Kč. Po provedení 
směny budou účastníci vyrovnání a nemají vůči sobě vzájemné nároky z titulu vypořádání 
hodnoty směňovaných nemovitostí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy 
a vyřízením všech záležitostí na KN spojených se směnou pozemků. 
Hlasování č. 58/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 59/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání Žádosti o dotaci na OPŽP na čistící vůz.  
Hlasování č. 59/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0.   
 
Usnesení č. 60/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání Žádosti o dotaci na OPŽP na kompostéry. 
Hlasování č. 60/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení č. 61/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012. 
Hlasování č. 61/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Jinačovice. 
 
 
 
……………………………. 
 
 
 
                                                                                       …………………………………….. 
                                                                                             Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                                   starostka obce  
 


