
 
Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice v roce 
2011, konaného dne 28. 2. 2011 v 19:00 hodin v sále Pohostinství u Střížů 
 
Usnesení č. 1/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. veřejného 
zasedání paní Alenu Haluzovou a pana RNDr. Ivana Křivánka. 
Hlasování č. 1/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedený program 4. veřejného zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2010 
4) Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2010  
5) Projednání žádosti MŠ o převedení hospodářského výsledku roku 2010 do rezervního 

fondu a fondu odměn 
6) Plán investičních akcí na rok 2011 
7) Schválení rozpočtu na rok 2011 
8) Schválení rozpočtového výhledu na roky 2012, 2013 
9) Schválení zprávy o podávání informací dle zákona č.106/1996 Sb., za rok 2010 
10)Schválení uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 290, p. Koudela 

      11)Schválení uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 120/2, manželé Crhovi 
      12)Schválení záměru směny pozemků 
      13) Schválení smlouvy o přednostní nabídce se ZD Jinačovice 
      14)Různé 
Hlasování č. 2/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 3/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje žádost ředitelky MŠ Jinačovice, příspěvkové 
organizace, aby hospodářský výsledek MŠ za rok 2010 ve výši 39 254,26  byl převeden takto: 
do rezervního fondu částka ve výši 20 254, 26 Kč a do fondu odměn částka ve výši  19 000,- 
Kč. 
Hlasování č. 3/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 4/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočet na rok 2011. 
Hlasování č. 4/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 5/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013. 
Hlasování č. 5/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 6/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Zprávu o podávání informací dle zákona 106/1996 
Sb. za rok 2010. 
Hlasování č. 6/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



Usnesení č. 7/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje uzavření Kupní smlouvu na prodej obecního 
pozemku p.č. 290 o celkové výměře 46 m2 za cenu odhadní 5 970 ,- Kč panu Jiřímu 
Koudelovi, bytem Luční 761, 664 34 Kuřim a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu 
kupní smlouvy a vyřízením všech náležitostí souvisejících s prodejem a vkladem do KN. 
Hlasování č. 7/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 8/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje uzavření Kupní smlouvu na prodej obecního 
pozemku p.č.120/2 o celkové výměře 46 m2 za celkovou cenu 2 530,- Kč manželům Jiřímu a 
Haně Crhovým, bytem Vodova 82, 612 00 Brno a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu 
kupní smlouvy a vyřízením všech záležitostí související s prodejem a vkladem do KN. 
Hlasování č. 8/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 9/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr směny celého obecního pozemku  p. č. 829  
za část pozemků 377 a 800/1 v majetku Lesního družstva Jinačovice- přesná výměra těchto 
pozemků bude určena výkresem projektové dokumentace pro územní řízení. 
Dále schvaluje směnu části obecního pozemku p.č. 722 přesná výměra bude dána výkresem 
z PD pro územní řízení na vybudování nové propojovací komunikace za části pozemků, které 
jsou ve vlastnictví pana Petra Hoskovce p.č.225/2,KN 723/2, KN 712/18- přesná výměra bude 
upřesněna dle PD. 
Hlasování č. 9/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 10/2011 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje uzavření smlouvy o přednostní nabídce se ZD 
Jinačovice na pozemek p.č. 506 o výměře 1596 m2. Pokud se ZD Jinačovice rozhodne 
uvedený pozemek prodat, má obec Jinačovice předkupní právo k tomuto pozemku. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
Usnesení č. 10/2011: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 …………………………………………. 
                                                                                          Ing. Libuše Dvořáčková  
                                                                                             starostka obce  
 


