
Výpis usnesení z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného  
dne 21. 10. 2013 v 19:00 hodin v Pohostinství u Střížů 
 
Usnesení 72/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 27. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce pana Mgr. Eduarda Novotného a Ing. Dalibora Bartoňka. 
Usnesení č. 72/2013:pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 73/2013 
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 zřízení věcného břemene č. UZSVM/B/29294/2013-HMU2 mezi obcí Jinačovice 

a ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vedení splaškové kanalizace v hlavní silnici 
v průtahu obcí Jinačovice 

4) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Jinačovice a Golf a.s., vedení nn k měřící 
šachtě splaškové kanalizace, 

5) Schválení Záměru prodeje části pozemku p.č. 731/1 v k.ú. Jinačovice, který je ve vlastnictví obce  
6) Projednání a schválení pověřeného zastupitele pro jednání ve věci změny č. II územního plánu obce 

Jinačovice 
7) Projednání návrhu na změnu odměny zastupitele R. Burkerta 
8) Projednání a schválení rozpočtových opatření č.10/2013 a č.11/2013 
9) Informace o hospodaření obce, dotacích, plnění rozpočtu 
10) Různé 

Hlasování č. 73/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Kontrola úkolů z minulého zasedání 
Všechny úkoly dané usneseními z minulého zasedání byly splněny. 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
 
Usnesení č. 74/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. UZSVM/B/29294/2013-
HMU2 mezi obcí Jinačovice a ČR-UZSVM, uložení splaškové kanalizace v pozemku p.č. 923. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy a vyřízením všech potřebných náležitostí. 
Hlasování č. 74/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č.: 75/2013 
Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu o věcném břemeni mezi obcí Jinačovice a Golf, a.s., uložení nn 
k měřící šachtě splaškové kanalizace. 
Hlasování č. 75/2013 pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 76/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Záměr prodeje části pozemku p.č. 731/1 o výměře cca 20m2, s tím, 
část pozemku bude prodána za cenu stanovenou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem tohoto 
pozemku ( GP na oddělení části pozemku, znalecký posudek, vklad do KN apod) bude hradit nabyvatel. 
Záměr prodeje bude vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce. 
Hlasování č. 76/2013: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 77/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zrušení usnesení č. 56/2013 ze dne 8. 7. 2013. 
Hlasování č. 77/2013: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 



Usnesení č. 78/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů Ing. Davida Vališe jako zastupitele obce Jinačovice pověřeného spoluprací 
s pořizovatelem při zpracování změny č. 2 územního plánu obce Jinačovice. 
Hlasování č. 78/2013: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 79/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje pověření starostky ing. Libuše Dvořáčkové jednat s pořizovatelem 
ve věci zpracování změny č. 2 územního plánu obce Jinačovice v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo 
nemoci nebo na vyžádání Ing. Davida Vališe, pověřeného zastupitele. 
Hlasování č. 79/2013: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 80/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice dle par. 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje výši 
odměny pro zastupitele a člena stavebního výboru Ing. Romana Burkerta ve výši 0,- Kč s platností od 1. 
listopadu 2013. 
Hlasování č. 80/2013: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 81/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013. 
Hlasování č. 81/2013: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 82/2013 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013. 
Hlasování č. 82/2013: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí Zprávu o předauditu hospodaření obce, který proběhl 
dne 10. 10. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ………………………………… 
                                                                                                  Ing. Libuše Dvořáčková 
                                                                                                   starostka obce Jinačovice 
 
 
 
 
 

 


