
Výpis usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice 
v roce 2012, konaného dne 29. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Jinačovice  
 
Přítomni: Ing. Libuše Dvořáčková 
                Doc. Ing. Dalibor Bartoněk 
                Alena Haluzová 
                Mgr. Eduard Novotný 
                Doc. Ing. David Vališ, Ph. D. 
 
Omluveni: RNDr. Ivan Křivánek 
 
Neomluveni: Ing. Roman Burkert 
               
Usnesení č. 62/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu 17. veřejného zasedání pana 
Doc. Ing. Dalibora Bartoňka a paní Alenu Haluzovou. 
Hlasování č. 62/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 63/2012 
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 Smlouvy o věcném břemeni ve prospěch JMP Net, s. r. o. 
4) Schválení Kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku 231/1 
5) Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku se Svazkem VaK Tišnovsko 
6) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu obcí 
7) Schválení zastavení prací na novém ÚP obce a postupu při řešení požadavků na změny ÚP 
8) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2012 
9) Informace o plnění rozpočtu, o průběhu investičních akcí aj.  
Hlasování č. 63/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
 
Usnesení č. 64/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o věcném břemeni ve prospěch JMP Net,  
s.r.o. na pozemcích p.č. 648/36 a 671 v celkové délce 24,83 m pro vedení  plynovodního řadu 
a pověřuje starostku jejím podpisem. 
Usnesení č. 64/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 65/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 
231/3 v k.ú. Jinačovice o výměře 75 m2, druh pozemku ostatní plocha- jiná plocha, manželům 
Jiřímu a Libuši Sobolovým, bytem Jinačovice 33, za cenu 17 250,- Kč a pověřuje starostku 
jejím podpisem a vyřízením všech náležitostí na KN spojených s převodem pozemku. 
Hlasování č. 65/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 66/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku 
č. 5/2012 Svazku Vak Tišnovsko ve výši 250 tis. Kč., splatného v roce 2013. Zastupitelstvo 
pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 



Hlasování č. 66/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 67/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice souhlasí se společným cílem obcí z oblasti plánovaných 
tangent města Brna a schvaluje přistoupení obce Jinačovice ke Smlouvě o společném postupu 
uzavřenou mezi obcemi z oblasti plánovaných tangent města Brna. 
Hlasování č. 67/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 68/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu 
uzavřenou mezi obcemi z oblasti plánovaných tangent města Brna a pověřuje starostku jeho 
podpisem. 
Hlasování č. 68/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 69/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zastavení prací na novém ÚP obce a schvaluje řešit 
požadavky na změny využívání území změnami současného územního plánu obce. 
Hlasování č. 69/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 70/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012. 
Usnesení č. 70/2012: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          …………………………. 
                                                                                                            Ing. Libuše Dvořáčková   
                                                                                                            starostka obce Jinačovice 


