
Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne  18. 6. 2015 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
Usnesení č. 30/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce pana Jana Urbana a paní Libuši Dvořáčkovou. 
Hlasování č. 30/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 31/2015 
Schválení programu veřejného zasedání: 
Program zasedání:  
1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu)  
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání  
3) Schválení vnitřní směrnice č. 2/2015, ke stanovení postupu obce Jinačovice                    
při vydávání souhlasu s umísťováním staveb technické infrastruktury a ke zřizování věcných 
břemen (služebností) pro stavby technické infrastruktury na nemovitém majetku obce 
Jinačovice  
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330032472/002 – pozemek 
parc. č. 442/16 v k. ú. Jinačovice; E.ON Distribuce, a. s.  
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330032336/001 – pozemky 
parc. č. 116/6, 117, 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice; E.ON Distribuce, a. s.  
6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020731/002 – 
pozemky parc. č. 705/5 a 711; E.ON Distribuce, a. s.  
7) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro mládež (SK Moravské Knínice)  
8) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje                       
č. 029438/15/OŽP  
9) Schválení záměru na odkoupení části pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. Jinačovice                    
(Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D.)  
10) Schválení zprávy a protokolu o posouzení a hodnocení nabídek na vybudování 
veřejného dětského hřiště  
11) Schválení smlouvy o dílo – dětské hřiště; Hřiště pod Květinou s. r. o.  
12) Darovací smlouvy – finanční příspěvek na vybudování dětského hřiště  
13) Schválení účetní závěrky obce Jinačovice za rok 2014  
14) Schválení účetní závěrky MŠ Jinačovice za rok 2014  
15) Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6  
16) Schválení rozpočtového opatření č. 7 
17) Schválení dopisu pro Investmanagement ve věci komunikace Sýčky 
18) Projednání žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 251/1 o výměře 184 m2 (paní 
Scholzová). 
19) Různé, diskuze 
Hlasování č. 31/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 32/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici č.2/2015 ke stanovení postupu                       
při vydávání souhlasu s umísťováním staveb technické infrastruktury a ke zřizování věcných 
břemen (služebností) pro stavby technické infrastruktury na nemovitém majetku obce 
Jinačovice. 
Hlasování č. 32/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 33/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-
014330032472/002 ve prospěch E.ON Distribuce a. s. na pozemku parc. č. 442/16                       
pro umístění kabelového vedení VN. Obec obdrží jednorázovou úhradu v celkové výši               



500 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
Hlasování č. 33/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
Usnesení  č. 34/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene                       
č. BM-014330032336/001 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích                       
parc. č. 116/6, 117, 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice pro umístění kabelového vedení NN. Obec 
obdrží jednorázovou úhradu v celkové výši 12.500 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Hlasování č. 34/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 35/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030020731/002 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích                       
parc.č. 705/5 a 711 v k. ú. Jinačovice pro umístění kabelového vedení NN. Obec obdrží 
jednorázovou úhradu v celkové výši 2.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
Hlasování č. 35/2015 : pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 36/2015  
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 
3.000,-Kč pro mládež (SK Moravské Knínice). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro mládež (SK Moravské Knínice). 
Hlasování č. 36/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 37/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje, aby obec dostala od Jihomoravského kraje dotaci, 
a současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Hlasování č. 37/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 38/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na odprodej části obecního pozemku                 
parc. č. 146/1 v k.ú. Jinačovice a pověřuje starostu jeho zveřejněním. 
Hlasování č. 38/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 39/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu a protokol o posouzení a hodnocení nabídek                       
na vybudování veřejného dětského hřiště.  
Hlasování č. 39/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 40/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o dílo na vybudování veřejného dětského 
hřiště s firmou Hřiště pod Květinou, s. r. o., a pověřuje starostu jejím podpisem.  
Hlasování č. 40/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 41/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje účetní závěrku obce Jinačovice za rok 2014.  
Hlasování č. 41/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 42/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje účetní závěrku za rok 2014 MŠ Jinačovice, 
příspěvková organizace.  
Hlasování č. 42/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 43/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 
Hlasování č. 43/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 44/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dopis pro Investmanagement s. r. o. ve věci 
komunikace Sýčky. Dopis tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 
Hlasování č. 44/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 45/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice se rozhodlo neschválit prodej pozemku parc. č. 251/1 paní 
Scholzové. 
Hlasování č. 45/2015: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 


