
Výpis usnesení z 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného dne 28. 4. 2014 

v 19:00 hodin v sále Pohostinství u Střížů  

 
Přítomni: Ing. Libuše Dvořáčková 

                RNDr. Ivan Křivánek- příchod 19:10 hod. 

                Mgr. Eduard Novotný 

                Alena Haluzová 

                Doc. Ing. David Vališ 

Omluven: Doc. Ing. Dalibor Bartoněk 

Neomluveni: Ing. Roman Burkert 

 

Starostka obce zahájila 32. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jinačovice v 19:00 hodin. 

 

Usnesení 37/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

pana Mgr. Eduarda Novotného a pana Doc. Ing. Davida Vališe. 

Hlasování č. 37/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 38/2014 

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 břemen ve prospěch E.onu, č. BM-014330026831 přípojka nn RD Urban 

4) Schválení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s f. EKO-KOM, a.s. 

5) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s f. EKO-KOM, a.s. 

6) Projednání a schválení smlouvy o bezúročné půjčce Trnůvce o. p. s.  

7) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014 

8) Schválení výsledků výběrového řízení na projektanta na akci Revitalizace centra obce 

9) Schválení Smlouvy o dílo na projekční práce na akci Revitalizace centra obce Jinačovice 

10) Projednání žádosti o odprodej části obecního pozemku p.č. 5 v k.ú. a obci Jinačovice 

11) Schválení technických parametrů pro zadávací řízení na výběr vybavení v rámci akce Kompostárna 

12) Schválení technických parametrů pro zadávací řízení na výběr vybavení v rámci akce Svoz bioodpadů 

13) Schválení Smluv o smlouvách budoucích kupních s firmou Banador  na odkup firmou nově vybudovaných staveb 

technické infrastruktury a to: vodovodního řadu, řadu splaškové kanalizace, řadu dešťové kanalizace, prodloužení 

vedení VO, veřejně přístupné účelové komunikace 

14) Schválení smlouvy č. 1040003566/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E-ON, 

pozemek p.č. 543/3 ve vlastnictví obce nadzemní vedení VN 

15) Různé 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný a upravený program VZ. 

Hlasování č. 38/2014: pro 4 , proti 0, zdržel se 0. 

 

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

 

Usnesení č. 39/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu č. BM-014330026831/001 o zřízení věcného břemene ve prospěch 

E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích p. č. 659/3, 671 pro kabelovou smyčku  NN RD Urban a pověřuje starostku jejím 

podpisem. 

Hlasování č. 39/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 40/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu č. OS201420001854 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů s firmou EKO-KOM, a. s., se sídlem na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4. 

Hlasování č. 40/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (příchod RNDr. Křivánek) 

 

Usnesení č. 41/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů s firmou EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4. 

Hlasování č. 41/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  

 

 



Usnesení č. 42/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o bezúročné zápůjčce s Trnůvkou, o.p.s ve výši 20 tis. Kč na akci 

Jarní slavnost s koštem pálenek. Finanční prostředky budou vráceny na účet obce nejpozději do 31. 8. 2014. 

Hlasování č. 42/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 43/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014. 

Hlasování č. 43/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 44/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledek výběrové řízení na projektanta akce Revitalizace centra obce. Jako 

nejvýhodnější byla vybrána nabídka VUT Brno. 

Hlasování č. 44/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 45/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo na projekční práce na akci Revitalizace centra obce 

Jinačovice s FAST VUT Brno, Veveří 331/95, 602 00 Brno. Cena za dílo bude činit 206 500,- Kč bez DPH, s DPH 

249 865,- Kč. Zároveň ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Hlasování č.45/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 46/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 5  

o výměře cca 40 m2 v k. ú. Jinačovice s věcným břemenem vedení kabelů NN, VO a přívodu vody do požární nádrže. 

Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí nabyvatel.    Záměr obce prodat část pozemku p. č. 5 bude 

vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 

Hlasování č. 46/2014:pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 47/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje technické parametry pro zadávací řízení na výběr vybavení v rámci akce 

Kompostárna. 

Hlasování č.47/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 48/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje technické parametry pro zadávací řízení na výběr vybavení v rámci akce 

svoz bioodpadů. 

Hlasování č. 48/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 49/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej SO 10 vodovodního řadu 

v rámci stavby „Areál firmy Banador, lokalita Jinačovice“. 

Hlasování č. 49/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 50/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej SO11 splaškové kanalizace 

v rámci stavby „Areál firmy Banador, lokalita Jinačovice“.  

Hlasování č. 50/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 51/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej SO 12 dešťové kanalizace 

v rámci stavby „Areál firmy Banador, lokalita Jinačovice“. 

Hlasování č. 51/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 52/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej SO 08 veřejného osvětlení 

v rámci stavby „Areál firmy Banador, lokalita Jinačovice“. 

Hlasování č. 52/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 



Usnesení č. 53/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej SO 3 účelové komunikace 

v rámci stavby „Areál firmy Banador, lokalita Jinačovice“.  

Hlasování č. 53/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 54/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1040003566/001  o zřízení věcného břemene 

ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 543/3, pro umístění distribuční soustavy- nadzemní vedení VN 

22 Kv, 5m  a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování č. 54/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

                                                                                               …………………………………… 

                                                                                                     Ing. Libuše Dvořáčková 

                                                                                                           starostka obce  

 

 

 

 

 

 


