
Výpis usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 21. 12. 2015 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
Usnesení č. 80/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. veřejného 
zasedání zastupitelstva pana Dr. Tomáše Dvořáka a pana Ing. Jana Urbana. 
Hlasování č. 80/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 81/2015 
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 k pozemku parc. č. 648/27 v k. ú. Jinačovice (MBM Real) 
4) Schválení Dohody o poskytnutí příspěvku (MBM Real) 
5) Schválení Dodatku ke smlouvě o dílo – oprava za skálou (Strabag) 
6) Schválení Dodatku ke smlouvě o dílo – revitalizace návsi (VUT Brno) 
7) Rozpočtová opatření č. 22–24 (na vědomí) 
8) Revokace usnesení č. 80/2014 
9) Schválení dopisu pro Investmanagement ve věci komunikace Sýčky 
10) Rozpočtové opatření č. 25 (na vědomí) 
11) Schválení rozpočtového opatření č. 26 a 27 
12) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016 
13) Příspěvek na činnost Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na rok 2015 
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (VO) 
15) Schválení Kupní smlouvy k pozemku parc. č. 146/3 v k. ú. Jinačovice (Trávníková) 
16) Schválení čestného prohlášení – Energie Pro 
17) Různé, diskuze 

Hlasování č. 81/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 82/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 648/27 v k. ú. Jinačovice 
(MBM Real). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování č. 82/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 83/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí příspěvku od MBM Real. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu obce podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku od MBM Real. 
Hlasování č. 83/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 84/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo – oprava za skálou (Strabag). 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku ke smlouvě o dílo. 
Hlasování č. 84/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 85/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo – revitalizace návsi (VUT Brno). 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku ke smlouvě o dílo. 
Hlasování č. 85/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 



Usnesení č. 86/2015 
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 80/2014 a ukládá starostovi obce, aby o revokaci 
usnesení č. 80/2014 informoval společnost Investmanagement. 
Hlasování č. 86/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 87/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje dopis pro Investmanagement ve věci komunikace Sýčky. 
Hlasování č. 87/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 88/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtová opatření č. 26 a č. 27. 
Hlasování č. 88/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 89/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016. 
Hlasování č. 89/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 90/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (VO) a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 90/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 91/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 146/3 
v k. ú. Jinačovice (Heiland Trávníková) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Hlasování č. 91/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 92/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje čestné prohlášení Energie Pro a pověřuje 
starostu obce podpisem prohlášení. 
Hlasování č. 92/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 
 
 


