
Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 1. 10. 2015 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
Usnesení č. 52/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 7. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce pana Tomáše Dvořáka a pana Jana Kachlíka. 
Hlasování č. 52/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 53/2015 
Schválení programu 7. veřejného zasedání: 
Program zasedání: 

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

2)  Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3)  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene                        

č. 1030021275/001 – E.ON Distribuce, a. s. – pozemky parc. č. 161/1 a 167 (NN Pacek) 
4)  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene                        

č. 1030026570/001 – E.ON Distribuce, a. s. – pozemky parc. č. 763/1 (přeložka kNN, 
Investmanagement) 

5)  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330032341/001 – E.ON 
Distribuce, a. s. – pozemek parc. č. 442/16 (NN Banador, HOXTER) 

6)  Schválení souhlasu s vybudováním cesty na pozemcích parc. č. 1160                        
v k. ú. Jinačovice a parc. č. 4627 v k. ú. Moravské Knínice (pro potřeby pozemkového 
úřadu) 

7)  Rozpočtová opatření č. 10 – 16 (na vědomí) 
8)  Schválení rozpočtového opatření č. 17 
9)  Schválení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava místních                        

a účelových komunikací v Jinačovicích“  
10)  Schválení smlouvy o dílo na akci „Oprava místních a účelových komunikací 

v Jinačovicích“  
11) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 266 o výměře 31 m2 a části pozemku                    

parc. č. 274 o výměře cca 8 m2 (Korbelovi) 
12)  Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 686/8 o výměře 1373 m2 (Hůzovi) 
13)  Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 742/2 o výměře 831 m2, parc. č. 742/3 o výměře 

856 m2 a 742/17 o výměře 3120 m2 (p. Veselý) 
14)  Schválení souhlasu se zapojením MŠ Jinačovice do projektu Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání 
15)  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene                        

č. 1030026772/001 – E.ON Distribuce, a. s. – pozemek parc. č. 671 (smyčka NN, 
Frýbová) 

16) Schválení darovací smlouvy k akci „Oprava místních a účelových komunikací 
v Jinačovicích“ (p. Arifovič)  

17) Různé, diskuze 
Hlasování č. 53/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 54/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030021275/001 na pozemcích parc. č. 161/1 a 167 v k. ú. Jinačovice                       
pro umístění kabelového vedení NN. Obec obdrží jednorázovou úhradu v celkové výši               
5.900 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí                   
o zřízení věcného břemene. 
Hlasování č. 54/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



Usnesení č. 55/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030026570/001 na pozemku parc. č. 763/1 v k. ú. Jinačovice pro umístění 
přeložky kNN. Obec obdrží jednorázovou úhradu v celkové výši 2.500 Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. 
Hlasování č. 55/2015 : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení  č. 56/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene                       
č. BM-014330032341/001 na pozemku parc. č. 442/16 v k. ú. Jinačovice pro umístění 
kabelového vedení NN. Obec obdrží jednorázovou úhradu v celkové výši 1000 Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Hlasování č. 56/2015 : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 57/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje souhlas s vybudováním cesty na pozemcích                 
parc. č. 1160 v k. ú. Jinačovice a parc. č. 4627 v k. ú . Moravské Knínice pro potřeby 
pozemkového úřadu. 
Hlasování č. 57/2015 : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 58/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 17 
Hlasování č. 58/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 59/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Oprava místních a  účelových komunikací v Jinačovicích“. 
Hlasování č. 59/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 60/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava místních                       
a účelových komunikací v Jinačovicích s firmou STRABAG a. s.  
Hlasování č. 60/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 61/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. 266 o výměře 
31 m2 a části pozemku parc. č. 274 o výměře cca 8 m2 manželům Korbelovým. 
Hlasování č. 61/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 62/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje prodej pozemku parc. č. 686/8 o výměře 1373 m2 
v k. ú. Jinačovice. 
Hlasování č. 62/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 63/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodat pozemky parc. č. 742/2 a 742/3                       
v k. ú. Jinačovice. 
Hlasování č. 63/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 64/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. 742/17 o výměře 
3120 m2 v k.ú. Jinačovice panu Veselému. 
Hlasování č. 64/2015: pro 4, proti 3, zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 65/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice souhlasí se zapojením MŠ Jinačovice do projektu Místní 
akční plány rozvoje vzdělávání vyhlášenému MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, PO 3, 
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 
Hlasování č. 65/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 66/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030026772/001 na pozemku parc. č. 671 v k. ú. Jinačovice pro umístění 
smyčky NN. 
Hlasování č. 66/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 67/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje darovací smlouvu na akci „Oprava místních                       
a účelových komunikací v Jinačovicích“. 
Hlasování č. 67/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 
 
 


