
Výpis usnesení z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného dne 

25. 8. 2014 v 19:00 hodin v sále pohostinství u Střížů  

 
Usnesení 88/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 36. veřejného zasedání 

zastupitelstva obce pana Mgr. Eduarda Novotného a paní Alenu Haluzovou. 

Hlasování č. 88/2014: pro 5, proti 0 , zdržel se 0.  
 

Usnesení č. 89/2014 

Program VZ 

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

2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 

3) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele prací v rámci projektu „Revitalizace VKP Mniší 

potok a VKP Skalky v k. ú. Jinačovice“ 

4) Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 505 firmě E.ON na rekonstrukci trafostanice za 

Palasovou stodolou 

5) Projednání a schválení Darovací smlouvy na pozemky p. č. 116/5 a 116/6 v lokalitě Skalky II. 

6) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o úhradě příspěvku na zbudování pozemní 

komunikace… lokalita Skalky II. 

7) Projednání a schválení Smlouvy o právu provést stavbu a podmínkách výstavby na pozemku p. č. 116/4 

8) Schválení rozpočtového opatření č. 9/2014 

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

10) Různé 

    Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejněný program VZ. 

Hlasování č. 89/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

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

      zasedání. 

 

Usnesení č. 90/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a 

hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Revitalizace a VKP Skalky a VKP 

Mniší potok  v k. ú. Jinačovice“ 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnoticí komisí: 

1. místo Zahradnické úpravy, s. r. o. Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO: 27707113, nabídková cena 

1 984 662,20 bez DPH,  

2. místo KAVYL, s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ:49975358, nabídková cena 1 999 543,50 bez 

DPH, 

3. místo  Gabriel, s. r. o., České Kopisty 208, Litoměřice, IČ: 25419455, nabídková cena 2 187 188,21 Kč 

bez DPH,  

čtvrtá firma HYDRO & KOV, s. r.o., Rybářská 801, Třeboň, IČ: 27720161- byla vyloučena  z důvodu 

neprokázání základních, profesních a technických požadavků v zadávací dokumentaci. Zastupitelstvo obce 

Jinačovice současně pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí a následnému podpisu smlouvy s vítězem 

výběrového řízení. 

Hlasování č. 90/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 91/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku- pro rekonstrukci trafostanice 

p. č. 505 firmě E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 7, IČO: 

25733591 o výměře 11 m
2
  za cenu 750,- Kč/ m

2
 m

2 
. Celková cena bude činit  8 250,- Kč.  

Hlasování č. 91/2014: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 92/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Darovací smlouvu s manželi Alešem a Irenou Kabantovými, bytem 

Optátova 44 a, 637 00 Brno na pozemky p. č. 116/5 o výměře 17 m
2  

a p. č. 116/6 o výměře 30 m
2  

na 



rozšíření veřejného prostoru. Vlastnické právo k nemovitostem přechází okamžikem zápisu vlastnického 

práva k nemovitostem do KN ve prospěch obce Jinačovice. Veškeré náklady spojené s vypracováním a 

provedením smlouvy hradí manželé Kubantovi. Správní poplatek za vklad do KN hradí obec Jinačovice.  

Zastupitelstvo obce Jinačovice současně pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy a zajištěním vkladu 

do KN.
  
 

Hlasování č. 92/2014: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 93/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o úhradě příspěvku na zbudování 

pozemní komunikace v lokalitě Skalky II se stavebníkem panem Alešem Kubantem. 

Hlasování č. 93/2014: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 94/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu a podmínkách výstavby na 

pozemku p. č. 116/4 majitel Aleš Kubant, Optátova 44 a, 637 00 Brno, lokalita Skalky II. 

Hlasování č. 94/2014: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 95/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014. 

Hlasování č. 95/2014: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Jinačovice z původních 

24 na 28 dětí. 

 

 

 

                                                                                            ………………………………….. 

                                                                                               Ing. Libuše Dvořáčková 

                                                                                              starostka obce Jinačovice 


