
Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 26. 11. 2015 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
Usnesení č. 68/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 8. veřejného 
zasedání zastupitelstva pana Marka Haluzu a pana Jana Kachlíka. 
Hlasování č. 68/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 69/2015 
Schválení programu veřejného zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Námitka k zápisu o průběhu 5. veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 

18. 6. 2015 
4) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje                    

na hospodaření v lesích (ag. č. 032545/15/OŽP) 
5) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 5/1 (Tomáš Kučera) 
6) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 688 (Michal Hájek) 
7) Schválení Strategického plánu obce Jinačovice (dílčí část) 
8) Schválení Kupní smlouvy k pozemku parc. č. 742/2 s 742/3 v k. ú. Jinačovice          
9) Schválení Kupní smlouvy k pozemku parc. č. 742/17 v k. ú. Jinačovice      
10) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

11) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místním poplatku ze psů a za užívání 
veřejného prostranství  

12) Informace k reklamaci kanalizace a ČOV Jinačovice 
13) Schválení Dodatku ke Smlouvě o dílo (Rekonstrukce Pláňava; Hort)    
14) Rozpočtová opatření č. 18–21 (na vědomí) 
15) Shrnutí práce zastupitelstva za uplynulý rok, informace předsedů výborů zastupitelstva 
16) Různé, diskuze 

Hlasování č. 69/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 70/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje námitku k zápisu o průběhu 5. veřejného zasedání 
zastupitelstva konaného dne 18. 6. 2015 a současně schvaluje upravený návrh usnesení 
č. 41/2015 – a) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku obce Jinačovice 
za rok 2014; b) Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Závěrečný účet obce Jinačovice 
za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2014 bez výhrad. 
Hlasování č. 70/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 71/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích a pověřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy. 
Hlasování č. 71/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 72/2015 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 5/1 panu Tomáši 
Kučerovi. 
Hlasování č. 72/2015: pro 1, proti 5, zdržel se 1. 
 
 
 



Usnesení č. 73/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 688 
v k. ú. Jinačovice panu Michalu Hájkovi. 
Hlasování č. 73/2015: pro 0, proti 7, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 74/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje doplnění aktuálního Strategického plánu obce 
Jinačovice o dílčí část – rozšíření MŠ. 
Hlasování č. 74/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 75/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu k pozemkům parc. č. 742/2 a 742/3 
v k. ú. Jinačovice a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 75/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 76/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu k pozemku parc. č. 742/17 
v k. ú. Jinačovice a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.         
Hlasování č. 76/2015: pro 4, proti 3, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 77/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování č. 77/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 78/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o místním 
poplatku za psů a za užívání veřejného prostranství. 
Hlasování č. 78/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 79/2015 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo Rekonstrukce 
komunikace „32c“ a části místní komunikace „2c“ v Jinačovicích. 
Hlasování č. 79/2015: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 
 
 


