
Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice v roce 2012, 
konaného dne 10. 12.2012 v zasedací místnosti OÚ Jinačovice  
 
Usnesení č. 71/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu18. veřejného zasedání pana Doc. 
Ing. Davida Vališe, Ph.D. a pana Doc. Ing. Dalibora Bartoňka. 
Hlasování č. 71/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 72/2012 
Zastupitelstvo schvaluje níže uvedený program veřejného zasedání: 
1) Technický bod- zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 
3) Schválení Dodatku č. 11 ke smlouvě s IDOS JMK pro nadstandard 
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni č. 1030010897/001 ve prospěch E- Onu  
5) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
6) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
7) Schválení rozpočtu obce na rok 2013 
8) Informace o rozpočtovém výhledu na roky 2014-2015 
9) Schválení znění Dodatku k přístupu obce k MAS Brána Brněnska 
10) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2012 

- 11) Schválení Smlouvy s BEST PRICE ENERGY, o . p. s. o energetickém 
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního 
plynu 

12) Schválení kompetencí pro starostku, rozpočtové opatření do 100 tis. Kč, uzavírání SoD  
      do 150 tis. Kč bez DPH 
13) Schválení vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 
14) Informace z Valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
15) Informace o plánu veřejných zasedání na rok 2013 
16) Plán investičních akcí a činnost na rok 2013 
17) Informace o plnění rozpočtu, o průběhu investičních a jiných akcí 
Hlasování č. 72/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (přišel Mgr. Novotný) 
 
Usnesení č. 73/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS 
JMK a pověřuje starostku jeho podpisem. Úhrada částky za nadstandard v roce 2013 je 19439,- Kč 
Hlasování č. 73/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (přišel RNDr. Křivánek) 
 
Usnesení č. 74/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni č. 
1030020897/001 ve prospěch E-Onu na parcele č. 230 pro umístění zemního kabelu NN  
16 bm a pověřuje starostku jejím podpisem. 
Hlasování č. 74/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení č. 75/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jinačovice č. 1/2012, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem na územní obce Jinačovice s účinností od patnáctého dne po veřejném vyhlášení a zároveň ruší Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a 
systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Jinačovice. 
Hlasování č. 75/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 



Usnesení č. 76/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání  
a odstraňování komunálního odpadu na území obce Jinačovice. 
Hlasování č. 76/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 77/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočet obce na rok 2013 i s připomínkou paní Helanové (účetní)- 
na straně výdajů je nový paragraf 6118 spojený s volbou Prezidenta ČR ve výši 30 tis. Kč. 
Hlasování č. 77/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí informace o rozpočtovém výhledu  
na roky 2014-2015. 
 
Usnesení č. 78/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje poskytnutí území obce Jinačovice v MAS Brána Brněnska, o.s, k.ú. 
Jinačovice a schvaluje působnost MAS Brána Brněnska, o.s. na svém území. Obec Jinačovice souhlasí s vytvořením 
Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s. 
Hlasování č. 78/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 79/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012. Viz. příloha zápisu. 
Hlasování č. 79/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 80/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu s BEST PRICE ENERGY, o. p. s. o energetickém 
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie  
a zemního plynu a pověřuje starostku jejím podpisem. 
 Hlasování č. 80/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 81/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kompetenci pro starostku obce: provádět rozpočtová opatření do 
výše 100 tis. Kč a uzavírat Smlouvy o dílo do výše 150 tis Kč bez DPH. Viz. příloha č. 1 a příloha č. 2. 
tohoto usnesení 
Hlasování č. 81/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
 
Usnesení č. 82/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
Viz. příloha zápisu. 
Hlasování č. 82/2012: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z Valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o plánu veřejných zasedání na rok 2013. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí Plán investičních akcí a činnosti na rok 2013. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o plnění rozpočtu, o průběhu investičních a jiných akcí v roce 
2012. 
 
 
 
 
 
                                                                                            ………………………………….. 
                                                                                                 Ing. Libuše Dvořáčková  
                                                                                                       starostka obce 


