
Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice v roce 2012, konaného dne 25. 
6.2012 v sále Pohostinství u Střížů. 
 
 
Usnesení č. 36/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 15. veřejného zasedání paní Alenu 
Haluzovou a pana Mgr. Eduarda Novotného. 
Hlasování č. 36/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 37/2012 
1) Technický bod- zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 
3) Schválení finančních příspěvků Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rekonstrukce  
      a prodloužení vodovodních řadů 
4) Schválení smlouvy o dílo na stavbu klubovny na tenisovém hřišti 
5) Schválení záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 146 paní D. Trávníkové, Jinačovice 24 
6) Schválení záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 231/1 panu Jiřímu Sobolovi, Jinačovice 33 
7) Schválení záměru směny části pozemku p. č. 298, který je ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 297, 

který je ve spoluvlastnictví paní Kateřiny Novotné, Jinačovice 59 
8) Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.138 paní D. Trávníkové, Jinačovice 24 
9) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Swietelsky na výstavbu chodníků 
10) Schválení Smlouvy o věcném břemeni ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

(přístupová cesta k vodojemům) 
11) Schválení souhlasu obce jako vlastníka pozemku se zápisem stavby do katastru    

nemovitostí (vodojem) 
12) Schválení smlouvy o věcném břemeni ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (vodovodní 

řad v pozemku p.č. 146) 
13) Rozpočtové opatření č. 3/2012 
14) Projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu obce Jinačovice za rok 2011 
15) Projednání Závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2011 
16) Projednání Návrhu plánu spol. zařízení- JPÚ Jinačovice 
17) Schválení smlouvy o věcném břemeni pro JMP, uložení vedení STL v pozemku p.č. 671 
18) Informace o plnění rozpočtu, o průběhu investičních akcí aj. 
Hlasování č. 37/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 38/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 204 tis. Kč Svazku vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko na prodloužení vodovodního řadu, které proběhlo v roce 2012. Zároveň zastupitelstvo 
obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 250 tis. Kč Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za  
rekonstrukci vodovodních řadů, která proběhla v roce 2011. 
Hlasování č. 38/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
                  
Hlasování č. 39/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o dílo s firmou A-PRINT  na stavbu klubovny na 
tenisovém hřišti- I. etapa- vybudování hranolové konstrukce. 
Hlasování č. 39/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Hlasování č. 40/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 146  v k.ú. Jinačovice, 
druh pozemku ostatní plocha, paní Mgr. Dagmar Trávníkové, bytem Jinačovice 24. Přesná část a velikost 
odděleného pozemku bude zaměřena geodetem. Oddělená část pozemku bude prodána za odhadní cenu 
stanovenou znalcem. Náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit nabyvatelka. 
Usnesení č. 40/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0.       
 
 



Usnesení č. 41/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 231/1 panu Jiřímu 
Sobolovi, bytem Jinačovice 33. Přesná část a velikost odděleného pozemku bude zaměřena geodetem. 
Oddělená část pozemku bude prodána za odhadní cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s prodejem 
pozemku bude hradit nabyvatel. 
Hlasování č. 41/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č.42/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje směnu části pozemku p.č. 298  ve vlastnictví obce Jinačovice za 
část pozemku p. č. 297 ve vlastnictví  Ing. Kateřiny Novotné, bytem Jinačovice 59, Pavla Novotného, bytem 
Pod kaštany 15, Brno a JUDr. Aleny Pohanělové, bytem 
 Pod kaštany 15, Brno. Části pozemků budou směněny bez dalších požadavků na vyrovnání. 
Náklady spojené se směnou pozemků hradí budoucí nabyvatelé části obecního pozemku. 
Hlasování č. 42/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení  č. 43/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu na prodeje obecního pozemku p.č. 138 v k.ú. 
Jinačovice o výměře 72 m2, druh pozemku zahrada, paní Mgr. Dagmar Trávníkové, bytem Jinačovice  č.p. 
24, za cenu 14 140,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem a vyřízením všech náležitostí na KN spojených 
s převodem pozemku. 
Hlasování č. 43/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0.    
 
Usnesení č. 44/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Swietelsky s.r.o. na 
prodloužení dokončení stavebních prací a předání stavby do 15. 8. 2012. 
Hlasování č. 44/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 45/2012  
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o věcném břemeni ve prospěch Svazku vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko na pozemek p.č. 607 pro právo chůze a jízdy na tomto pozemku. Věcné břemeno je 
vymezeno geometrickým plánem Ing. Karla Součka, č. plánu 562-163/2011. Jedná se o přístupovou cestu 
k vodojemům, které jsou v majetku Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
Hlasování č. 45/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0 . 
 
Usnesení č. 46/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Souhlas vlastníka pozemku se zápisem stavby do katastru 
nemovitostí. Jedná se o stavbu technické vybavenosti bez č.p. a č.e.(vodojemu), která je v majetku Svazku 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko, avšak tato stavba je umístěn na pozemku p.č. 607/3 v k.ú. Jinačovice, 
který je v majetku obce Jinačovice. Obec Jinačovice považuje vlastnictví Svazku Tišnovsko za nesporné a 
souhlasí se zápisem stavby do katastru nemovitostí tak, že jako vlastník stavby bude uveden Svazek 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
Hlasování č. 46/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0 . 
 
Usnesení 47/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o věcném břemeni ve prospěch Svazku vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko- vodovodní řad v pozemku p. č. 146. 
Hlasování č. 47/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 48/2012 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012, dle přílohy 
Hlasování č. 48/2012: : pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 



Usnesení č. 49/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 a souhlasí s celoročním 
hospodařením roku 2011 „bez výhrad“. 
Hlasování č. 49/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
 
Usnesení č. 50/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh kostry Systému dopravních a vodohospodářských opatření 
navržených v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Jinačovice. Návrh byl obci předán dne 15. 6. 
2012 v mapovém podkladu s písemným komentářem. 
Hlasování č. 50/2012: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 
 
Usnesení č. 51/2012 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvalují smlouvu o věcném břemeni ve prospěch JMP Net, s.r.o. pro uložení 
STL plynovodu, lokalita Skalky, obecní pozemek č. 671.  
Hlasování č. 51/2012: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                                  Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                                 starostka obce Jinačovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  


