
Výpis usnesení z 34. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice, konaného dne 

21. 7. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Jinačovice 
 

Usnesení 70/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 34. veřejného zasedání 

zastupitelstva obce pana Mgr. Eduarda Novotného a pana Doc. Ing. Dalibora Bartoňka. 

Hlasování č. 70/2014: pro 3, proti 0 , zdržel se 1. (Doc. Ing. Dalibor Bartoněk) 

 

Starostka obce přednesla návrh programu, který byl vyvěšen na úřední desce. Vyzvala zastupitele 

k případnému doplnění, avšak nikdo této možnosti nevyužil, poté sama doplnila program veřejného zasedání 

o 3 body: 

- Schválení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 505 firmě E-ON (kiosková trafostanice) 

- Smlouva o podmínkách výstavby developerského projektu Člupky, Sýčky 

- Schválení záměru pronájmu obecních pozemků v areálu Bažantnice,ZOO Brno, příspěvková organizace 

 

Usnesení č. 71/2014 

Program VZ 

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

2) Kontrola úkolů z minulých zasedání 

3) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na hospodaření v lesích 

4) Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zařízení v rámci projektu „Separace a svoz 

bioodpadů v obci Jinačovice“ 

5) Schválení Smlouvy o budoucí Smlouvě o bezúplatném převodu movité věci- vodovod Golf 

6) Schválení Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě- vodovod Golf 

7) Schválení Smlouvy o právu provést stavbu- vodovod Golf 

8) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2014 

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

10) Schválení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 505 firmě E-ON (kiosková trafostanice) 

11) Smlouva o podmínkách výstavby developerského projektu Člupky, Sýčky 

12) Schválení záměru pronájmu obecních pozemků v areálu Bažantnice, ZOO Brno,   

      příspěvková organizace 

13) Různé 

      Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program VZ. 

Hlasování č. 71/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny kromě dvou bodů: 

- Smlouva o převzetí kanalizačního řadu splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 737/1,    

      740/11, 742/26, 742/17 v lokalitě Člupky- zatím nepodepsáno z druhé strany, domluveno  

       na tento týden 

    - Smlouva o dílo mezi sdružením obcí, jehož je obec členem- odborná studie „Posouzení   

      dopravních koncepcí pro JMK, atd.- zatím nepodepsáno z druhé strany 

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

      zasedání. 

 

Usnesení č. 72/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace od Jihomoravského 

krajského úřadu na hospodaření v obecních lesích ve výši 15 830,- Kč, současně pověřuje starostku obce 

jejím podpisem. 

Hlasování č. 72/2014:pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 73/2014:  

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí a to 

1.místo AGRO Trnava, s. r.o., Trnava 224, 674 01 Třebíč, IČ: 29200083 cena 619 000,- Kč bez DPH, 2. 

místo CHARVÁT CTS, a.s., Okřínek 53, 290 01 Poděbrady, IČ 28207505 cena 696 000,- Kč. 



Zastupitelstvo obce Jinačovice současně pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí a následnému 

podpisu smlouvy a vítězem výběrového řízení.. 

Hlasování č. 73/2014:pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 74/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě o bezúplatném převodu movité 

věci s f. Kaskáda Home, s.r.o. ve věci převodu veřejného vodovodního řadu. Investorem a převodcem je 

f. KASKADA Home, s.r.o. Smlouva tvoří přílohu tohoto zápisu. Zastupitelstvo pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování č. 74/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

    Usnesení č. 75/2014 

    Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení služebnosti    

    inženýrské sítě s f. KASKÁDA Home, s.r.o. k pozemku p.č. 672, který je ve vlastnictví  

     obce. Tento pozemek bude dotčen stavbou vodovodní přípojky pro nový areál výše  

uvedeného investora. Smlouva tvoří přílohu tohoto zápisu. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem 

této smlouvy. 

     Hlasování č. 75/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

     Usnesení č. 76/2014 

     Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o podmínkách výstavby s f.  

     KASKÁDA Home, s.r.o., jejímž předmětem jsou podmínky pro realizaci části veřejného  

     vodovodu a areálové přípojky pro nový areál rekreačních objektů v sousedství Golfu. 

     Smlouva tvoří přílohu tohoto zápisu. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této  

     smlouvy. 

     Hlasování č. 76/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

    Usnesení č. 77/2014 

    Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014. 

    Hlasování č. 77/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

   Usnesení č. 78/2014 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce. 

   Hlasování č. 78/2014:pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

   Usnesení č. 79/2014 

   Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 505. 

   Záměr bude vyvěšen 15 dnů na úřední desce. 

   Hlasování č. 79/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 80/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o podmínkách developerského projektu s f. 

Investmanagement s.r.o. – nositelem developerského projektu výstavby RD v lokalitě Ćlupky-Sýčky. 

Smlouva tvoří přílohu zápisu. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

Hlasování  č. 80/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

   

Usnesení č. 81/2014 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr pronájmu pozemků uvnitř areálu bývalé  

Bažantnice. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce. 

Hlasování  č. 81/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

   

 

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

                                                                                                 Ing. Libuše Dvořáčková 

                                                                                                 starostka obce Jinačovice 



 

 

 

 


