
Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného  
dne 22. 4. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Jinačovice 
 
Usnesení č. 21/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 22. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Haluzovou a pana Doc. Ing. Dalibora Bartoňka. 
Hlasování č. 21/2013: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 22/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje následující program  
1) Technický bod –zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 
3) Projednání, schválení záměru koupě pozemku ve správě ÚZSVM 
4) Projednání, schválení záměru a zadávacích podmínek pro výběr poskytovatele úvěru obci 
5) Projednání, schválení rozpočtového opatření č. 3/2013 k 11. 4. 2013 a 4/2013 k 22. 4. 2013 
6) Projednání, schválení Smlouvy o zrušení věcného břemene pozemek p. č. 348,349 
7) Informace o stavu podaných žádostí o dotaci a o VŘ 
8) Informace o pracích v obci 
9) Projednání záležitosti v souvislosti s výstavbou areálu firmy BANADOR 
10) Projednání záležitosti nového ÚP 
11) Různé 
Hlasování č. 22/2013: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 23/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje koupi pozemku v k.ú. a obci Jinačovice p. č. 367 o 
výměře 2125 m2 , druh pozemku zahrada ve výběrovém řízení vyhlášeném ÚZSVM. Dále 
schvaluje nabídkovou cenu 1,32 mil Kč, která je o 10% vyšší než nabídková cena minimální. 
Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje všechny podmínky dané ve vyhlášeném výběrovém řízení 
na tento pozemek a pověřuje starostku ke složení kauce a podání nabídky do 24 .4. 2013. Dále 
pověřuje starostku k vyřízení všech záležitostí spojených s tímto výběrovým řízením a koupí 
tohoto pozemku. 

Hlasování č. 23/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 24/203 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje, aby si obec Jinačovice na koupi pozemku p.č. 367 
vzala úvěr ve výši 1,4 mil. Kč. Poskytovatel úvěru bude vybrán ve výběrovém řízení.  
Zastupitelstvo schvaluje zadávací podmínky pro výběr poskytovatele úvěru. Viz. příloha 
zápisu. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku, aby zajistila výběrové řízení na poskytovatele úvěru dle 
platné legislativy. 
Hlasování č. 24/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 25/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. 
Hlasování č. 25/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 26/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013. 
Hlasování č. 26/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 27/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zrušení věcného břemene k pozemkům p. 
č. 348, 349 v  k. ú. Jinačovice mezi obcí Jinačovice a vlastníkem těchto pozemků panem 
Stanislavem Prepslem, bytem Víta Nejedlého 454/34, Dědice-Vyškov. Správní poplatek za 
vklad výmazu práva do katastru nemovitosti bude hradit pan Stanislav Prepsl. 
Hlasování č. 27/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 28/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje uložení inženýrských sítí pro nový areál firmy 
Banador do obecních pozemků s tím, že budou následně bezúplatně převedeny na obec.  
V případě, že budou sítě uloženy v pozemku f. Banador, požaduje obec zanést věcná břemena 
k těmto technickým sítím do KN.  
Zastupitelstvo schvaluje vybudování komunikace na obecním pozemku p.č. 583 a pozemku f. 
Banador č. 442/2 s podmínkou, že komunikace bude veřejně přístupná a po 30 letech odpisů f. 
Banador nebo její právní nástupce převede tuto komunikaci a pozemek pod ní bezúplatně do 
majetku obce. Tyto vztahy budou před vydáním kladného stanoviska ke stavebnímu povolení  
f. Banador ošetřeny smluvně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku projednáním těchto 
smluv s právníkem. 
Hlasování č. 28/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelé berou na vědomí informace o možnostech zpracování ÚP a berou si čas na 
rozmyšlenou. Tato záležitost bude projednávána znovu. 
 
 
 
 
 
                                                                                           ……………………………………… 
                                                                                               Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                                        starostka obce 
 
 
 
         


