
Výpis usnesení z 31. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného dne 

17. 3. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Jinačovice 
Přítomni: Ing. Libuše Dvořáčková 

                RNDr. Ivan Křivánek- příchod 19:20 hod. 

                Alena Haluzová 

                Doc. Ing. Dalibor Bartoněk 

                Doc. Ing. David Vališ 

Omluven: Mgr. Eduard Novotný 

Neomluveni: Ing. Roman Burkert 

 

Usnesení 28/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 31. veřejného zasedání 

zastupitelstva obce paní Alenu Haluzovou a pana Doc. Ing. Davida Vališe. 

Hlasování č. 28/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 29/2014 

Program VZ 

1) Technický bod- zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 

2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 

3) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.onu č. 014330026296/001, přípojka nn RD 

Volejníková 

4) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.onu č. 014330026363/001, přípojka nn RD 

Rovner 

5) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014 

6) Projednání a schválení zadávacích podmínek pro výběr projektanta na revitalizaci centra obce 

7) Projednání a schválení podání žádostí o dotace z OPŽP na zeleň v obci a jejím okolí 

8) Projednání žádosti ředitelky MŠ Jinačovice o převedení hospodářského výsledku roku 2013 do 

rezervního fondu 

9) Různé 

Zastupitelstvo schvaluje doplněný program VZ. 

Hlasování č. 29/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Zastupitelstvo obce Jinačovice bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů z minulého zasedání. 

 

Usnesení č. 30/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu č. 014330026296/001 o zřízení věcného břemene ve 

prospěch E-ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 688 pro kabelovou smyčku nn RD Volejníková a pověřuje 

starostku jejím podpisem. 

Hlasování č. 30/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 31/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu č. 014330026363/001  o zřízení věcného břemene ve 

prospěch E-ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 230 pro zemní kabel nn RD Rovner a pověřuje starostku 

jejím podpisem. 

Hlasování č. 31/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 32/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 

Hlasování č. 32/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 33/2014  

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zadávací podmínky pro výběr projektanta  

na stavbu „Revitalizace centra obce Jinačovice“ a pověřuje starostku podáním výzvy  

na cenové nabídky na tyto práce. Jedná se o zakázku malého rozsahu. 

Hlasování č. 33/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č. 34/2014 

a) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání žádosti na OPŽP v rámci 58. výzvy, prioritní osa 6 

Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované 

krajiny. Název projektu „Regenerace zeleně – obec Jinačovice.“ 

b) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo s f. Horticentrum, spol. s.r.o. na zpracování 

PD k projektu „Regenerace zeleně – obec Jinačovice“. 

c) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-14-115 s firmou 

Regionální poradenská agentura s.r.o. na služby spojené se zpracováním a  podáním žádosti o dotaci 

na OPŽP na projekt „Regenerace zeleně – obec Jinačovice“ a v případě jejího schválení i organizace 

výběrového řízení na zhotovitele a zajištění realizačního managementu. 

Hlasování č. 34/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 35/2014 

a) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání žádosti o dotaci na OPŽP v rámci 58. výzvy, 

Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, podoblast podpory 6.3 Výsadba krajinných prvků. 

Název projektu „Revitalizace VKP Mniší potok a VKP Skalky v k.ú. Jinačovice“. 

b) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo s f. Atregia s.r.o. na zpracování projektové 

dokumentace a na zpracování žádosti o dotaci na OPŽP  

na akci „Revitalizace VKP Mniší potok a VKP Skalky v k.ú. Jinačovice“. 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo s f. Atregia s.r.o. na monitoring dotace 

z OPŽP na akci „Revitalizace VKP Mniší potok a VKP Skalky v k.ú. Jinačovice“ po dobu realizace 

až po závěrečné vyhodnocení akce. 

c) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu činnosti autorského dozoru s f. 

Atregia s.r.o. na akci „Revitalizace VKP Mniší potok a VKP Skalky v k.ú. Jinačovice“. 

d) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru s f. 

Atregia s.r.o. na akci „Revitalizace VKP Mniší potok a VKP Skalky v k.ú. Jinačovice“. 

e) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb – Komplexní 

organizační zajištění zadávacího řízení na akci „Revitalizace VKP Mniší potok a VKP Skalky v k.ú. 

Jinačovice“. 

Hlasování č. 35/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 36/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Jinačovice roku 2013 do 

rezervního fondu ve výši 2 903,19 Kč. 

Hlasování č. 36/2014 :pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

                                                                                             Ing. Libuše Dvořáčková 

                                                                                                    starostka obce 

 

 

 


