
Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 2. 2. 2022 v 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 1/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 20. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Marka Haluzu a pana Petra Košíka. 

Hlasování č. 1/2022: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 2/2022 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 15, 16, 17, 18, 19 a 20 

4) Rozpočet obce na rok 2022 

5) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 a 2024 

6) Zápisy z Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jinačovice 

7) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 421 v k. ú. Jinačovice (EG.D, a. s.) 

8) Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2021 

9) Různé, diskuze 

Hlasování č. 2/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 3/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočet obce na rok 2022, který tvoří přílohu č. 2 

zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 3/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 4/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 

a 2024. Střednědobý výhled rozpočtu tvoří přílohu č. 3 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva. 

Hlasování č. 4/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 5/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zápisy z Finančního a Kontrolního výboru. Zápisy 

tvoří přílohu č. 4 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 5/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 6/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu k části pozemku parc. č. 421 v k. ú. Jinačovice. 

Kupní smlouva tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 6/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


