
Výpis usnesení z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného dne 

23. 6. 2014 v 19:00 hodin v sále Pohostinství u Střížů  

 
Usnesení 55/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 33. veřejného zasedání 

zastupitelstva obce paní Alenu Haluzovou  a pana RNDr. Ivana Křivánka. 

Hlasování č. 55/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (RNDr. Ivan Křivánek) 

 

Usnesení č. 56/2014 

Program VZ 

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

2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 

3) Schválení účetní závěrky obce za rok 2013 

4) Schválení účetní závěrky MŠ Jinačovice, příspěvková organizace obce za rok 2013 

5) Schválení Návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2013 

6) Schválení smlouvy s JMK o poskytnuté dotaci z programu rozvoje venkova 

7) Schválení příspěvku stárkům na zapůjčení krojů na akce Mladé hody a Den obce 

8) Schválení rozpočtového opatření č. 4/2014 a č. 5/2014 

9) Schválení smlouvy o věcném břemeni ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., vedení plynu v pozemku p.č. 

671, RD Havlásek 

10) Projednání a schválení Smlouvy o převzetí kanalizačního řadu splaškové kanalizace v lokalitě Člupky 

11) Projednání a schválení smlouvy se zhotovitelem studie vlivů dopravních koncepcí na životní prostředí, 

tvorba nových ZUR JMK 

12) Projednání s chválení výše příspěvku na tvorbu studie vlivů dopravních koncepcí na životní prostředí, 

tvorba nových ZUR JMK 

13) Schválení Nařízení obce č. 1/2014,  „Tržní řád“ 

14) Projednání žádosti o zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku p.č. 761/1, vedení nn 

15) Informace o investičních akcích, dotačních řízeních, hospodaření obce atp. 

16) Různé 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejněný program VZ. 

Hlasování č. 56/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

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

 

Usnesení č. 57/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje účetní závěrku obce Jinačovice za rok 2013. 

Hlasování č. 57/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 58/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Mateřské školy Jinačovice, okres Brno- 

venkov, příspěvková organizace, IČO 70987467. 

Hlasování č. 58/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 59/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 a souhlasí s celoročním 

hospodařením roku 2013 „bez výhrad“. 

Hlasování č. 59/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 60/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu s JMK o poskytnuté dotaci z Programu rozvoje venkova 

na akci „Úroky z úvěru – Kanalizace a ČOV Jinačovice vy výši 94 000,- Kč a současně pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování č. 60/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



Usnesení č. 61/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje úhradu ve výši poloviny částky za výpůjčku krojů na Mladé hody a 

Den obce. Půjčení krojů vyřizuje hlavní stárka Tereza Kachlíková. 

Hlasování č. 61/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 62/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014. 

Hlasování č. 62/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 63/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014. 

Hlasování č. 63/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 64/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800074001 EKO-

BR/192/13N ve prospěch  RWE GasNet, s. r.o. na pozemku p. č. 671, pro umístění plynárenského zařízení a 

pověřuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování č. 64/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 65/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o převzetí kanalizačního řadu splaškové kanalizace na 

pozemcích obce p. č. 737/1, 740/11, 742/26, 742/17 v celkové délce 601, 77 v lokalitě Člupky od f. 

Investmanagement s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

Hlasování č. 65/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 66/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo mezi sdružením obcí, jehož je obec členem a 

zhotovitelem Doc. RNDr. Miroslavem Martišem, CSc., jejímž předmětem je vytvoření odborné studie 

„Posouzení dopravních koncepcí pro Jihomoravský kraj z hlediska relevantních aspektů jejich dopadů na 

veřejné zdraví a životní prostředí“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování č. 66/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 67/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje příspěvek na vytvoření odborné studie „Posouzení dopravních 

koncepcí pro Jihomoravský kraj z hlediska relevantních aspektů jejich dopadů na veřejné zdraví a životní 

prostředí“ ve výši 15,- Kč/občana, celkem 9 705,- Kč. 

Hlasování č. 67/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 68/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Nařízení obce č. 1/2014, Tržní řád. 

Hlasování č. 68/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Usnesení č. 69/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice nesouhlasí se zřízením věcného břemene k obecnímu pozemku p. č. 761/1, 

vedení nn. 

Hlasování č. 69/2014: pro 0, proti 5, zdržel se 0. 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o investičních akcích, dotačních řízeních, a hospodaření 

obce. 

 

 

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

                                                                                                     Ing. Libuše Dvořáčková 

                                                                                                           starostka obce  



 

 

 

 

 

 


