
Výpis usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 31. 3. 2022 v 19:00 hod. ve sále Hostince u Střížů 
 

Usnesení č. 7/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 21. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana dr. Tomáše Dvořáka a pana Ing. Jana Urbana. 

Hlasování č. 7/2022: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 8/2022 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 1 

4) Informace o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2021 

5) Smlouva zřízení věcného břemene č. BM-014330064234/001-ADS (EG.D., a. s.) 

6) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Jinačovice – revitalizace centra obce, 2. etapa“ 

7) Smlouva o dílo na akci „Jinačovice – revitalizace centra obce, 2. etapa“ (TVM stavby s. 

r. o.) 

8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 5/1 

v k. ú. Jinačovice (GasNet, s. r. o.) 

9) Informace k nově pořizovanému územního plánu obce 

10) Různé, diskuze 

Hlasování č. 8/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 9/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene BM-014330064234/001-ADS, která tvoří přílohu č. 3 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 9/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 10/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení na zhotovitele akce 

„Jinačovice – revitalizace centra obce“. Protokol z hodnocení nabídek z výběrového řízení 

na zhotovitele tvoří přílohu č. 4 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 10/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 11/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Jinačovice – revitalizace 

centra obce“. Smlouva tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 11/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 12/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene k pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Jinačovice (GasNet, s. r. o.). Smlouva tvoří přílohu 

č. 6 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 12/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


