
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice konaného dne 4. 12. 2014 
v 19:00 hodin v Hostinci u Střížů 

 
 
Usnesení 139/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce pana Marka Haluzu a pana Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. 
Hlasování č. 139/2014: pro 6 , proti 0 , zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 140/2014 
Schválení  programu VZ 
1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Zřízení Výboru rozvoje venkova a životního prostředí 
4) Volba členů a předsedy Výboru rozvoje venkova a životního prostředí 
5) Vypracování základního strategického dokumentu – Strategie dlouhodobého rozvoje obce    
    Jinačovice 
6) Pověření Výboru rozvoje venkova a životního prostředí přípravou návrhu Strategie   
    dlouhodobého rozvoje obce Jinačovice 
7) Vyhlášení moratoria na projednávání změn územního plánu a dalších řízení a rozhodnutí         
až do schválení Strategického plánu rozvoje obce Jinačovice 
8) Stanovení odměn místostarostovi obce ve vztahu ke zřizovanému Výboru RVŽP 
9) Stanovení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
10) Stanovení kompetencí starostovi – provádět rozpočtová opatření do výše 100 000,-                
vč. DPH  a uzavírat smlouvy o dílo do výše 150 000,- Kč bez DPH 
11) Schválení jednacího řádu 
12) Schválení předání majetku MŠ 
13) Informace o změnách u obecních pozemků po obnově katastrálního operátu 
14) Schválení rozpočtového opatření č. 15/2014 
15) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015 
16) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Jinačovice č. 1/2014, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
17) Různé, diskuze 
Hlasování č.140/2014: pro 6 , proti 0, zdržel se 0 . 
 
Usnesení č. 141/2014 
Zastupitelstvo obce zřizuje Výbor rozvoje venkova a životního prostředí. Tento výbor se bude 
zabývat všestrannou strategií rozvoje obce. V souladu s touto činností bude také zkoumat               
a doporučovat možnosti dotační politiky. Výbor bude poradním orgánem zastupitelstva 
otevřeným k občanským podnětům a širokému spektru názorů a bude se snažit podněcovat 
veřejnou diskusi o rozvoji obce. Zastupitelstvo obce může výbor pověřit konkrétními úkoly    
při přípravě strategických dokumentů. 
Hlasování č. 141/2014: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 142/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje předsedou výboru pana Mgr. Tomáše                       
Dvořáka, Ph.D. 
Hlasování č. 142/2014: pro 5 , proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.). 
 



 
Usnesení č. 143/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy Výboru rozvoje venkova a životního prostředí  
MUDr. Jana Blatného, paní Kateřinu Kanýzovou, Ing. Libuši Dvořáčkovou a pana Petra 
Košíka. 
Hlasování č. 143/2014: pro 6 , proti 0 , zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 144/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr vypracovat Strategický plán rozvoje obce 
Jinačovice.  
Hlasování č. 144/2014: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení č. 145/2014: 
Zastupitelstvo obce Jinačovice pověřuje Výbor rozvoje venkova a životního prostředí 
přípravou návrhu Strategie dlouhodobého rozvoje obce Jinačovice. 
Hlasování č. 145/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 146/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje moratorium na projednávání změn územního plánu 
a dalších řízení a rozhodnutí až do schválení Strategického plánu rozvoje obce Jinačovice. 
Hlasování č. 146/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 147/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje, že se panu Mgr. Tomášovi Dvořákovi nebude 
navyšovat odměna za funkci předsedy výboru RVŽP. 
Hlasování č. 147/2014: pro 4, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Dvořáčková, Bc. Dobiášová,                      
p. Kachlík). 
 
Usnesení č. 148/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje vyplácení odměn členům výborů, kteří nejsou členy  
zastupitelstva, a to na základě doporučení předsedů výborů. Před vyplacením odměn musí 
být doporučení projednáno se zastupitelstvem obce. 
Hlasování č. 148/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 149/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kompetence pro starosty obce – provádět 
rozpočtová opatření do výše 100.000 Kč a uzavírat Smlouvy o dílo do výše 150.000 Kč bez 
DPH (viz příloha tohoto usnesení). 
Hlasování č. 149/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 150/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje jednací řád a zároveň se ruší jednací řád                       
z 18. 1. 1995 (viz příloha). 
Hlasování č. 150/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 151/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje předání majetku MŠ Jinačovice (viz příloha zápisu 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Jinačovice, příspěvková organizace). 
Hlasování č. 151/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 152/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2014. 
Hlasování č. 152/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 153/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 (viz příloha 
zápisu). 
Hlasování č. 153/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 154/2014 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                       
a odstraňování komunálního odpadu na území obce Jinačovice. Vyhláška bude vyvěšena          
po dobu 15 dní na elektronické úřední desce a na vývěsce. 
Hlasování č. 154/2014: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ing. Jan Kazda 
           starosta obce 

 


