
Výpis usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 15. 10. 2020 v 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 50/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 13. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana dr. Tomáše Dvořáka a pana Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 50/2020: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 51/2020 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 5 a 6  

4) Směnná smlouva – pozemky parc. č. 766/5 a 744 v k. ú. Jinačovice (Lesy České 

republiky, s. p.) 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030058213/005 k pozemkům 

parc. č. 116/6, 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice – stavba „Jinačovice, úpr. NN, Kubant“ (E.ON 

Distribuce, a. s. 

6) Smlouva o zřízení věcného břemene č. BM-014330061964/001 k pozemkům parc. č. 

186/1, 688, 699/7 a 677/8 v k. ú. Jinačovice – stavba „Jinačovice, TS7117 st. úprava“ (E.ON 

Distribuce, a. s.) 

7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 

523 a 543/3 v k. ú. Jinačovice (Veronika Šírová) 

8) Záměr na prodej části pozemku parc. č. 205/1 (David Pospíšil) 

9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.BM-001030061577/001-ELIG 

k pozemkům parc. 504,506/1, 543/3 v k. ú. Jinačovice – stavba „Jinačovice, u TS 7091, 

smyčka NN, Šírová“ (E.ON Distribuce, a. s.) 

10) Kupní smlouva – multifukční stroj (IVRATECH-CZ s. r. o.) 

11) Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova (2021) 

12) Nádoby na tříděný odpad – výběrové řízení 

13) Převedení poplatků za užívání tenisových kurtů (TK Jinačovice) 

14) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (E.ON Energie, a. s.) 

15) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci (Investmanagement s. r. o.) 

16) Rozpočtové provizorium na rok 2021 

17) Postup při schvalování rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ 

Jinačovice 

18) Příspěvek na stravování 

19) Různé, diskuze 

Hlasování č. 51/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 52/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Směnnou smlouvu k pozemkům parc. č. 766/5 a 

744 v k. ú. Jinačovice. Směnná smlouva tvoří přílohu č. 2 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 52/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
    

 

 



Usnesení č. 53/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030058213/005 k pozemkům parc. č. 116/6, 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 3 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 53/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 54/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                                 

č. BM-014330061964/001 k pozemkům parc. č. 186/1, 688, 699/7 a 677/8 v k. ú. Jinačovice 

– stavba „Jinačovice, TS7117 st. úprava“ (E.ON Distribuce, a. s.). Smlouva o zřízení 

věcného břemene tvoří přílohu č. 4 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 54/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 55/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 523 a 543/3 v k.ú. Jinačovice. Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 55/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 56/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 205/1 

a příp. malé části p. č. 209/1 (za stávajícím oplocením k pozemku pana Pospíšila) 

v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 56/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 57/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného 

břemene č. BM-001030061577/001-ELIG k pozemkům parc. č. 504, 506/1, 543/3 

v k. ú. Jinačovice – stavba „Jinačovice, u TS 7091, smyčka NN, Šírová“. Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 6 zápisu ze zasedání zastupitelstva 

obce. 

Hlasování č. 57/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 58/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na multifunkční stroj pro práci v lese 

se spol. IVRATECH-CZ s. r. o., kupní cena bude 1 121 000 Kč bez DPH. Kupní smlouva 

tvoří přílohu č. 7 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 58/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 59/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místních 

komunikací pro akci „Jinačovice – Revitalizace centra obce“ v rámci podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova (2021) u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Hlasování č. 59/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 



Usnesení č. 59-I/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro akci „Modernizace hřišť“ v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (2021) u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Hlasování č. 59-I/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 60/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převedení poplatků za užívání tenisových kurtů 

TK Jinačovice. 

Hlasování č. 60/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 61/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 

ze sítě nízkého napětí s E.ON Energie, a. s. Smlouva tvoří přílohu č. 8 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 61/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 62/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci 

s Investmanagmentem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci tvoří přílohu č. 9 zápisu 

z veřejného zasedání. 

Hlasování č. 62/2020: pro 0, proti 6, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 63/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2021, které tvoří 

přílohu č. 10 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č.63/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 64/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje postup při schvalování rozpočtu na rok 2021 

a střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Jinačovice – dokumenty může schválit 

starosta a místostarosta obce. 

Hlasování č. 64/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 65/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje příspěvek na stravování zaměstnancům OÚ 

a uvolněnému členovi zastupitelstva dle vnitřní směrnice, která tvoří přílohu č. 11 zápisu 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 65/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 
 
 
 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


