
Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 13. 7. 2015 v 19:00 hodin v sále obecního úřadu 
 
Usnesení č. 46/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce pana Marka Haluzu a paní Libuši Dvořáčkovou. 
Hlasování č. 46/2015: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 47/2015 
Schválení programu 6. veřejného zasedání: 
1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení 

programu) 
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Schválení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce místní 

komunikace „32c“ a části místní komunikace „2c“ v Jinačovicích“ 
4) Schválení smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce místní komunikace „32c“ a části místní 

komunikace „2c“ v Jinačovicích“ 
5) Seznámení se závěrečným účtem Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, 
6) Rozpočtové opatření č. 8, 
7) Schválení rozpočtového opatření č. 9, 
8) 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., 
9) Různé, diskuze 
Hlasování č. 47/2015: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 48/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Rekonstrukce místní komunikace „32c“ a části místní komunikace „2c“ v Jinačovicích“. 
Hlasování č. 48/2015: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 49/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Dušan Hort na akci 
„Rekonstrukce místní komunikace „32c“ a části místní komunikace „2c“ v Jinačovicích“. 
Hlasování č. 49/2015: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 50/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015. 
Hlasování č. 50/2015: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 51/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu č. 13662014 na pozemek                       
parc. č. 186/2 (dle GP vznikl  z pozemků parc. č. 186 a 688) pro E.ON Distribuce, a. s. 
Hlasování č. 51/2015: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 


