
Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného dne 20. 5. 2013 
v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Jinačovice 
 
Usnesení č. 29/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce pana Doc. Ing. Davida Vališe a pana Mgr. Eduarda Novotného. 
Hlasování č. 29/2013: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 30/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje následující program 
1) Technický bod- zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 
3) Schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 367 v k.ú. Jinačovice 
4) Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru v obci od KB 
5) Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu „Separace bioodpadů 
v obci Jinačovice“ 
6) Schválení žádosti o poskytnutí domácího kompostéru pro občany 
7) Schválení Smlouvy o výpůjčce movité věci (kompostérů) mezi obcí a občany 
8) Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele čistícího vozu v rámci projektu „Snížení imisní 
v obci Jinačovice“ 
9) Projednání, schválení rozpočtového opatření č. 5/2013 
10) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch E-Onu- Volejníková 
11) Schválení Smlouvy o vkladu majetku obce Svazku VaK Tišnovsko (vodovod a kanalizace v lokalitě 
Skalky I) 
12) Schválení Darovací smlouvy- použití daru od firmy Banador 
13) Schválení smlouvy o věcném břemenu ve prospěch E-Onu- posílení DS, HD group 
14) Informace o stavu financí a hospodaření obce, informace o pracích v obci 
15) Různé 
Hlasování č. 30/2013: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
 
Usnesení č. 31/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 367, druh pozemku zahrada 
o výměře 2125 m2 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v celkové částce 
1 320 000,- Kč a zároveň pověřuje starostku jejím podpisem. 
Hlasování č. 31/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 32/2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje nejvhodnější nabídku na dodávku kompostérů od firmy MEVA-BRNO, s. r. 
o., 24. dubna 428, 664 43 Želešice, IČ: 63471892. Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostku k vydání 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a další administrací zakázky. 
Hlasování č. 32/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 33/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje žádost o poskytnutí domácího kompostéru pro občany. 
Hlasování č. 33/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 34/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o výpůjčce movité věci (kompostérů) mezi obcí a občany. 
Hlasování č. 34/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



Usnesení č. 35/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a 
hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na dodávku čistícího vozu v rámci projektu Snížení imisní 
zátěže z dopravy v obci Jinačovice. Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnoticí 
komisí: 
1) Agro Trnava, s. r.o., Trnava 224, 674 01 Třebíč, IČ 29200083,  
2) AGROZET CENTRUM Mladá Boleslav, U letiště, 293 01 Mladá Boleslav 
3) SYNPRO, s. r.o., Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice 
Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostku k vydání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
zakázky a další administrací zakázky. 
Hlasování č. 35/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 36/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013. 
Hlasování č. 36/2013 pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 37/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu č. 1030011395/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p. č. 688 ve vlastnictví obce Jinačovice ve prospěch E.Onu. 
Hlasování č. 37/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0.    
 
 
Usnesení č. 38/2013 
Zastupitelstva obce Jinačovice schvaluje vklad majetku obce k hospodaření Svazku VaK Tišnovsko – 
vodovodní řad  a kanalizace Skalky I. na pozemcích p.č. 7, 671, 232, 233. 
Hlasování č. 38/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 39/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje darovací smlouvu od firmy Banador, s. r. o., Blanenská 1276, 664 
34 Kuřim ve výši 10 000,- Kč na dovybavení autobusové zastávky v obci (odpadkový koš a lavička). 
Hlasování č. 39/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 40/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu č. BM -014990003678/001 o věcném břemeni ve 
prospěch firmy E-ON na pozemcích par.č. 230, 251/1, 711, 712/11, které jsou ve vlastnictví obce.  
Hlasování č. 40/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
……………………….. 
Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                      
 starostka obce Jinačovice 
                                                                                               


