
Výpis usnesení z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 23. 6. 2021 v 19:00 hod. v sále obecního úřadu 

 

Usnesení č. 49/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 17. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana dr. Tomáše Dvořáka a paní Bc. Kateřinu Dobiášovou.  

Hlasování č. 49/2021: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 50/2021 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 6 

4) Nájemní smlouva – Hospoda u Střížů a bytová jednotka 2 + 1 (Alessio D'Ascenzo) 

5) Nájemní smlouva – Přístavba mateřské školy k budově OÚ (Mateřská škola Jinačovice)  

6) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 109 v k. ú. Jinačovice (Tomáš Kučera) 

7) Podstatné náležitosti Smlouvy o dílo – fasáda na budově MŠ (Bronislav Kurka) 

8) Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (na vědomí) 

9) Protokol o předání a převzetí společných zařízení v k. ú. Jinačovice 

10) Různé, diskuze  

Hlasování č. 50/2021: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 51/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Nájemní smlouvu č. 5/2021 na Hospodu u Střížů 

s panem Alessio D'Ascenzo. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 2 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 51/2021: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

 

Usnesení č. 52/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Nájemní smlouvu č. 6/2021 na bytovou jednotku 

2 + 1 v Hospodě u Střížů s panem Alessio D'Ascenzo. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 3 

zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 52/2021: pro 5, proti 0. zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 53/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Nájemní smlouvu č. 4/2021 s Mateřskou školou 

Jinačovice včetně způsobu předání majetku. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 4 zápisu 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 53/2021: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 54/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu k části pozemku parc. č. 109 

v k. ú. Jinačovice. Kupní smlouva tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 54/2021: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 55/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice postupuje na základě výjimky podle čl. 4 odst. d) Směrnice 

č. 1/2021, o postupech při zadávání veřejných zakázek, a schvaluje podstatné náležitosti 



Smlouvy o dílo – Oprava fasády na MŠ Jinačovice – zhotovitel: Bronislav Kurka 

(IČO: 65379497), termín provedení prací: září/říjen 2021, cena: 314.560 Kč. 

Hlasování č. 55/2021: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 56/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Protokol o předání a převzetí společných zařízení 

v k. ú. Jinačovice – stavba „Polní cesta a protierozní opatření v k. ú. Jinačovice, lokalita 

Sever“. 

Hlasování č. 56/2021: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


