
Výpis usnesení z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného  
dne 8. 7. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Jinačovice  
 
 
Usnesení 50/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 25. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce pana Doc. Ing. Dalibora Bartoňka a pana Doc. Ing. Davida 
Vališe. 
Hlasování č. 50/2013: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
Usnesení č. 51/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje následující program: 
1) Technický bod- zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Schválení Smlouvy o půjčce obci od Města Kuřimi a splátkového kalendáře 
4) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2013 a č.8/2013 
5) Projednání zahájení prací na novém územním plánu nebo změně č. 2 územního plánu obce 
    a schválení zvolené varianty 
6) Schválení Smlouvy o příspěvku od obce Rozdrojovice 
7) Schválení Dodatku ke Smlouvě s realitní kanceláří o snížení ceny 
8) Schválení úhrady poloviny částky za zapůjčení krojů stárkům 
9) Schválení Nájemní smlouvy se ZUŠ Universum na pronájem sálu k výuce hry na housle, 
       výše poplatku, Detašované pracoviště ZUŠ v Jinačovicích 
10) Různé 
Hlasování č. 51/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
 
Usnesení č. 52/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o půjčce od Města Kuřim ve výši 500 tis 
Kč a splátkový kalendář a zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy a směnky 
vlastní. 
Hlasování č. 52/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 53/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013. 
Hlasování č. 53/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 54/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 
Hlasování č. 54/2013: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Doc. Ing. David Vališ) 
 
Usnesení č. 55/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zahájení prací na změně č. 2 územního plánu 
obce Jinačovice. Návrh zadání změny č. 2  viz. příloha – požadavky na prověření a 
vypořádání. 
Hlasování č. 55/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 



 
Usnesení č. 56/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Ing. Libuši Dvořáčkovou a Ing. Davida Vališe 
jako zastupitele obce Jinačovice pověřené spoluprací s pořizovatelem při zpracování změny  
č. 2 územního plánu obce Jinačovice. 
Hlasování č. 56/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 57/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu s obcí Rozdrojovice na poskytnutí 
neinvestičního příspěvku od obce Rozdrojovice ve výši 18 329,- Kč. Příspěvek je určen  
na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Jinačovice. 
Hlasování č. 57/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 58/2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě s  Reality Kuřim, který řeší snížení ceny 
prodávaných obecních pozemků, dle schváleného záměru obce. Viz příloha zápisu. 
Hlasování č. 58/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 59/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje úhradu ve výši poloviny částky za výpůjčku krojů na 
Mladé hody a Den obce. Půjčení krojů vyřizuje hlavní stárek pan Vlastimil Číhal ml. 
Hlasování č. 59/2013: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Doc. Ing. David Vališ) 
 
Usnesení č. 60/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zřízení Detašovaného pracoviště ZUŠ Universum a 
uzavření nájemní smlouvy se ZUŠ Universum na pronájem společenského sálu v budově OÚ 
Jinačovice 83 a sociálního zázemí k výuce hry na housle. 
Hlasování č. 60/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ………………………………… 
                                                                                                  Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                                   starostka obce Jinačovice 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


