
Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 4. 2. 2016 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
Usnesení č. 1/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 10. veřejného 
zasedání Zastupitelstva pana Dr. Tomáše Dvořáka a paní Bc. Kateřinu Dobiášovou. 
Hlasování č. 1/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2/2016 
Schválení programu veřejného zasedání: 

1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Schválení rozpočtu na rok 2016 
4) Rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 
5) Rozpočtové opatření č. 1 (na vědomí) 
6) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 167 (Pavel a Jiří Rosochatečtí) 
7) Schválení Kupní smlouvy na pozemky parc. č. 266 a parc. č. 274/2 a smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 266 – rozvod kabelové televize (Korbelovi) 
8) Schválení Dodatku k darovací smlouvě (p. Arifovič) 
9) Schválení Smlouvy o dílo – projektová dokumentace stavby – Přístavba MŠ k budově OÚ v 

Jinačovicích (Ing. arch. Gottwald) 
10) Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
11) Schválení Smlouvy o právu provést stavbu – opěrná zeď, p. Hájek 
12) Schválení Výroční zprávy o informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
13) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Banador) 
14) Mateřská škola Jinačovice – schválení převedení hospodářského výsledku 2015 

do rezervního fondu a fondu odměn 
15) Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2015 
16) Stanovení poplatků za využívání tenisového kurtu pro rok 2016 
17) Různé, diskuze 

Hlasování č. 2/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 3/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočet obce na rok 2016. 
Hlasování č. 3/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 4/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 167 
s tím, že si obec ponechá ve vlastnictví přibližně 0,75 – 1 m široký pás kolem komunikace. 
Hlasování č. 4/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 5/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu na pozemky parc. č. 266 a parc. č. 274/2 
v k. ú. Jinačovice a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 266 
v k. ú. Jinačovice – rozvod kabelové televize (Korbelovi). Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 5/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



Usnesení č. 6/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek k darovací smlouvě (p. Arifovič) a pověřuje 
starostu podpisem tohoto Dodatku. 
Hlasování č. 6/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 7/2016: Zastupitelstvo schvaluje výjimku dle článku 4 písm. d) směrnice č. 1/2015, o 
postupech při zadávání veřejných zakázek, a zároveň schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace stavby Přístavba MŠ k budově OÚ v Jinačovicích (Ing. arch. Gottwald) 
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
Hlasování č. 7/2015: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 8/2016: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí odměny všem neuvolněným členům 
zastupitelstva ve výši 491 Kč, současně snižuje odměnu všem předsedům výborů z 1060 Kč 
na 800 Kč kromě předsedy stavebního výboru – tomu bude poskytnuta odměna v plné výši (1130 
Kč). 
Hlasování č. 8/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 9/2016: 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na obecních 
pozemcích – opěrná zeď, p. Hájek, a po vydání kladného vyjádření spol. E.ON k dané stavbě 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 9/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 10/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Výroční zprávu o informacích podle zákona                         
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015. 
Hlasování č. 10/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 11/2016: 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Banador) 
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 11/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 12/2016: 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Jinačovice za 
rok  2015 do rezervního fondu a fondu odměn. 
Hlasování č. 12/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 

 
 
 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 
 


