
Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 24. 11. 2021 v 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 65/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 19. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Jiřího Kučeru a paní Bc. Kateřinu Dobiášovou.  

Hlasování č. 65/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 66/2021 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 13 a 14 

4) Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 5/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. BM -001030060728/001 EZAB 

ke stavbě „Jinačovice, sm. NN, Svída na pozemku par. č. 447/2 v k.  ú. Jinačovice (EG.D.) 

6) Žádost o dotaci v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních 

komunikací a Podpora budování a obnovy místa aktivního odpočinku (MMR ČR) 

7) Rozpočtové provizorium na rok 2022 

8) Postup při schvalování rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ 

Jinačovice 

9) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS) 

10) Dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK (Jihomoravský kraj) 

11) Hlasování u bodů č. 10 a 11 zápisu o průběhu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce Jinačovice 

12) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: BM-014330064099/001-ADS k pozemkům 

parc. č. 504, 506/1 a 543/3 v k. ú. Jinačovice (EG.D) 

13) Podstatné náležitosti nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní (Valero) 

14) Plán rozvoje sportu v obci Jinačovice 

15) Příloha k žádosti o dotaci v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj 

místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021–2025 

16) Různé, diskuze 

Hlasování č. 66/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 67/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jinačovice 

č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která tvoří 

přílohu č. 2 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 67/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 68/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene BM-001030060728/001-EZAB ke stavbě „Jinačovice, sm. NN, Svída na pozemku 

parc. č. 447/2 v k. ú. Jinačovice, která tvoří přílohu č. 3 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 68/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č. 69/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místních 

komunikací pro akci „Jinačovice – Revitalizace centra obce – komunikace č. IV, 1. část 

včetně obnovy dešťové kanalizace“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova (2022) u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Hlasování č. 69/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 70/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu budování 

a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro akci „Modernizace hřišť“ v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (2022) u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Hlasování č. 70/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 71/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2022, které tvoří 

přílohu č. 4 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č.71/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 72/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje postup při schvalování rozpočtu na rok 2022 

a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Jinačovice. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby dané 

dokumenty schválil starosta, příp. místostarosta obce. 

Hlasování č. 72/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 72-I/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Pravidla hospodaření příspěvkové organizace 

Obce Jinačovice – Mateřské školy, Jinačovice, okres Brno-venkov. Pravidla finančního 

hospodaření tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 72-I/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 73/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s Ateliérem 

Projektis, který tvoří přílohu č. 6 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 73/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 74/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění financování 

systému IDS JMK, který tvoří přílohu č. 7 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 74/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 75/2021  

Zastupitelstvo obce Jinačovice potvrzuje hlasování u usnesení č. 7/2021 a č. 8/2021, která 

byla přijata na 14. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 75/2021: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (paní Kateřina Dobiášová tehdy 

chyběla). 

 

 



Předchozí přijatá usnesení s uvedením hlasování: 

Bod č. 10 zápisu o průběhu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice – 

usnesení č. 7/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na nádoby na tříděný odpad. Kupní 

smlouva tvoří přílohu č. 8 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 7/2021: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Bod č. 11 zápisu o průběhu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice – 

usnesení č. 8/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Směrnici č. 1/2021, o postupech při zadávání 

veřejných zakázek. Směrnice tvoří přílohu č. 9 zápisu z veřejného zasedání. 

Hlasování č. 8/2021: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 76/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                                 

č.: BM-014330064099/001-ADS k pozemkům parc. č. 504, 506/1 a 543/3 v k. ú. Jinačovice 

(EG.D, a. s.), která tvoří přílohu č. 8 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 76/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 77/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podstatné náležitosti Nájemní smlouvy a smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní (Valero s. r. o.) a to takto: bude využit návrh nájemní smlouvy, 

který byl projednán na minulém veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice, které se 

konalo 13. 9. 2021, s tím, že bude doplněna výhrada zpětné koupě po dobu tří let 

(v návaznosti na ustanovení § 2135 občanského zákoníku), předmět smlouvy bude dále 

rozšířen o pozemek parc. č. 214 v k. ú. Jinačovice, a po geodetickém zaměření příp. 

o pozemek parc. č. 210/2 (nebo jeho část za oplocením, která je již nyní součástí zahrady 

u domu č. p. 32). 

Hlasování č. 77/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 78/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Jinačovice, který tvoří 

přílohu č. 9 zápisu ze zasedání. 

Hlasování č. 78/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 79/2021 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zajištění vlastního podílu na realizaci stavebního 

záměru vybudování zázemí u hřišť. 

Hlasování č. 79/2021: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


