
Výpis usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice konaného dne  
27. 4. 2015 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
Usnesení č. 17/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce pana Marka Haluzu a paní Bc Kateřinu Dobiášovou. 
Hlasování č. 17/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 18/2015 
Schválení programu veřejného zasedání: 

1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Schválení Kupní smlouvy č. 13662014 – pozemek parc. č. 186/2 (dle GP vznikl  z pozemků 

parc. č. 186 a 688); E.ON Distribuce, a. s.  
4) Schválení Smlouvy č. 1040003221/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

pozemky parc. č. 186, 688, 699/7 a 699/8; E.ON Distribuce, a. s.  
5) Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Jinačovice 
6) Schválení Obecné závazné vyhlášky č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Jinačovice 

7) Schválení Obecné závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a 
jiných podobných her na celém území obce Jinačovice 

8) Schválení uplatnění nároku na náhradu škody v souvislosti se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a pověření starosty obce při dalším jednání 

9) Schválení vnitřní směrnice č. 1/2015, o postupech při zadávání veřejných zakázek 
10) Schválení zmocnění pro starostu k podání nesouhlasných připomínek                  

k navržené koncepci rozvoje dopravní infrastruktury vycházející ze Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje 

11) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 
12) Vydání souhlasu obce se zřízením elektrické přípojky na pozemek parc. č. 742/12 
13) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 33969/1/2015 na pozemku                 

parc. č. 230 pro RWE GasNet, s. r. o. 
14) Různé (Projednání záležitosti od občanů – komunikace Pláňava…), diskuze 

Hlasování č. 18/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 19/2015 
Zastupitelstvo obce neschvaluje kupní smlouvu č. 13662014, důvodem je nevytyčení pozemku 
v terénu a možná kolize s dešťovou kanalizací.   
Hlasování č. 19/2015: pro 0, proti 6, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 20/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č.1040003221/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 186, 688, 
699/7, 699/8 pro umístění kabelového vedení VN, NN. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Hlasování č. 20/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení  č. 21/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Jinačovice 
s následným jednáním a pořizováním příloh. 
Hlasování č. 21/2015 : pro 5, proti 1 (Ing. Libuše Dvořáčková), zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 22/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o  stanovení  
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů              
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jinačovice. 
Hlasování č. 22/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 23/2015  
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou stanoví 
zákaz provozování loterií a jiných podobných her na území obce Jinačovice. 
Hlasování č. 23/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 24/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje, aby obec uplatnila u Jihomoravského kraje                 
a případně v soudním řízení nárok na náhradu škody způsobenou obci nezákonným rozhodnutím 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 22. 9. 2011, o vydání zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, který spočívá v nákladech řízení před Nejvyšším správním soudem. 
Současně pověřuje starostu obce dalším jednáním jménem obce v této věci. 
Hlasování č. 24/02015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 25/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje vnitřní směrnici č.1/2015, o postupech při zadávání 
veřejných zakázek. 
Hlasování č. 25/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 26/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje zmocnění pro starostu k podání nesouhlasných připomínek 
k navržené koncepci rozvoje dopravní infrastruktury vycházející ze Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje. 
Hlasování č. 26/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 27/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. 
Hlasování č. 27/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 28/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje vydání souhlasu obce se zřízením elektrické přípojky    
na pozemek parc. č. 742/12. 
Hlasování č. 28/2015: pro 0, proti 5, zdržel se 1 (Jan Kazda). 
 
Usnesení č. 29/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                 
č. 33969/1/2015 ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., na pozemku parc. č. 230 pro umístění 
plynovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 235. Obec obdrží při podpisu smlouvy                  
od manželů Haklových jednorázovou úhradu v celkové výši 1.000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 29/2015: pro 6, proti 0, zdržel  se 0. 
 
 

 
 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 


