
Výpis usnesení z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného dne  
3 .6. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Jinačovice 
Usnesení č. 41/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 24. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Haluzovou a pana Doc. Ing. Dalibora Bartoňka. 
Hlasování č. 41/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 42/2013 
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 Smlouvy o úvěru obci od KB a schválení Smlouvy o zajištění blankosměnkou 
4) Projednání, schválení rozpočtového opatření č. 6/2013 
5) Schválení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 742/6, 742/7, 742/2, 742/3 
6) Schválení dodatku č. 1 k Uznání závazku a dohodě o splátkách ze dne 14.9. 2012 s firmou 
Swietelsky 
7) Schválení kupní smlouvy na odkoupení chatky, která stojí na obecním pozemku p.č. 685/2 
od p. Miloše Svobody, Popkova 1002, 664 34 Kuřim 
8) Schválení Smlouvy o věcném břemeni k pozemku p.č. 671, vedení vodovodního řadu 
9) Různé 
Hlasování č. 42/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
 
Usnesení č. 43/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o úvěru registrační číslo 99005837188  
mezi obcí a Komerční bankou, a.s. na čerpání úvěru ve výši 1 320 tis Kč, za podmínek 
uvedených ve smlouvě. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku podpisem Smlouvy o 
úvěru. 
Hlasování č. 43/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení č. 44/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zajištění blankosměnkou reg. číslo 
10000407209 mezi obcí a Komerční bankou, a.s. na zajištění pohledávky vyplývající ze 
Smlouvy o úvěru reg.č. 99005837188. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku podpisem 
Smlouvy o zajištění blankosměnkou a podpisem 2 blankosměnek. 
Hlasování č. 44/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení č. 45/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013. 
Hlasování č. 45/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 46/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 742/6 a 742/7  
o výměře 1524 m2   za minimální cenu 3 810 000,- Kč a záměr prodeje pozemků p. č.  742/2 a 
742/3 o výměře 1688  m2 za minimální cenu 3 900 000,- Kč. 
Hlasování č. 46/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 47/2013 



Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 1 k uznání závazku a dohodě o splátkách 
ze dne 14. 9. 2012 s firmou Swietelsky stavební s. r. o.  
Hlasování č. 47/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 48/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu na odkup chatky na obecním 
pozemku p.č. 683/2 za cenu 3000,- Kč od pana Miloše Svobody, Popkova 1002, 664 34 
Kuřim a odkup oplocení pozemku za cenu 2000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku 
podpisem této kupní smlouvy a vyřízením všech náležitostí spojených s převodem chatky do 
majetku obce. Zastupitelstvo dále schvaluje pronájem pozemku p.č. 685/3 od Státního 
pozemkového fondu. Tento pozemek má v nájmu p. Svoboda a s převodem nájmu na obec 
Jinačovice nebo ukončením nájmu z jeho strany souhlasí. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostku jednáním se Státním pozemkovým fondem ve věci uzavření nájemní smlouvy na 
pozemek p.č. 685/3. 
Hlasování č. 48/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 49/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o věcném břemeni mezi Obcí a Markem 
Haluzou, která se týká zabřemenění obecního pozemku p.č. 671 vedením vodovodního řadu. 
Rozsah věcného břemene je dán GP č. 768-74/2013, který zpracoval ing. Karel Souček, 
geodetická kancelář Tišnov. Břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Vklad do 
KN hradí oprávněný z věcného břemene, tedy p. Marek Haluza. 
Hlasování č. 49/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
                                                                                             Ing. Libuše Dvořáčková, starostka 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


