
Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 9. 6. 2016 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
Usnesení č. 29/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 12. veřejného 
zasedání zastupitelstva paní Kateřinu Dobiášovou a pana Dalibora Bartoňka. 
Hlasování č. 29/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 30/2016 
Schválení programu veřejného zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Informace o výsledku hospodaření a auditu hospodaření obce za rok 2015 
4) Schválení Účetní závěrky obce Jinačovice za rok 2015 
5) Schválení Závěrečného účtu obce Jinačovice za rok 2015  
6) Schválení Účetní závěrky MŠ Jinačovice za rok 2015  
7) Schválení Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obce Jinačovice – Mateřská 

škola, Jinačovice, okres Brno-venkov  
8) Schválení Pravidel finančního hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, 

Jinačovice, okres Brno-venkov 
9) Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8 (na vědomí) 
10) Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 273 

v k. ú. Jinačovice (Mgr. Ladislava Kováčová) 
11) Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Kaskáda Home, s. r. o.) 
12) Schválení vyhodnocení připomínek a námitek – Změna č. II ÚPO Jinačovice   
13) Schválení vydání Změny č. II ÚPO Jinačovice 
14) Schválení uplatnění námitky k návrhu Zásad územního rozvoje JMK 
15) Schválení Směrnice č. 1/2016, ke stanovení nájemného za pronájmy nemovitého 

majetku obce 
16) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330037142/001 

pro stavbu „Jinačovice, TS7091, st. úprava“ na pozemku parc. č. 543/3 
v k. ú. Jinačovice 

17) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje                       
na účel Úroky z úvěru na akci Kanalizace a ČOV Jinačovice  

18) Schválení rozpočtového opatření č. 9 

19) Různé, diskuze 
Hlasování č. 30/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 31/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku obce Jinačovice za rok 2015.  
Hlasování č. 31/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 32/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2015 
a dává souhlas s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad. 
Hlasování č. 32/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 33/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Jinačovice, 
příspěvkové organizace, za rok 2015. 
Hlasování č. 33/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 34/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce 
Jinačovice – Mateřské školy, Jinačovice, okres Brno-venkov. 
Hlasování č. 34/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 35/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Pravidla hospodaření příspěvkové organizace 
Obce Jinačovice – Mateřské školy, Jinačovice, okres Brno-venkov. 
Hlasování č. 35/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 36/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemku parc. č. 273 v k. ú. Jinačovice. 
Hlasování č. 36/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 37/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě Kaskáda Home, s. r. o. 
Hlasování č. 37/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 38/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných                   
k návrhu změny č. II  ÚPO Jinačovice  tak, jak je uvedeno v textové části Odůvodnění 
změny č. II ÚPO Jinačovice a současně bere na vědomí podle ustanovení § 172 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že k návrhu změny č. II  ÚPO Jinačovice  nebyly 
uplatněny žádné námitky. 
Hlasování č. 38/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 39/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a  stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení 
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ustanovení § 13 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává změnu č. II  ÚPO 
Jinačovice formou opatření obecné povahy podle správního řádu.  
Hlasování č. 39/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 40/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, uplatňuje v samostatné působnosti námitky 
k návrhu Zásad územního rozvoje, jejichž text je obsažen v příloze. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu obce, aby zajistil podání těchto námitek na Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. 
Hlasování č. 40/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



Usnesení č. 41/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Směrnici č. 1/2016, ke stanovení nájemného 
za pronájmy nemovitého majetku obce. 
Hlasování č. 41/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 42/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-
014330037142/001 pro stavbu „Jinačovice, TS7091, st. úprava“ na pozemku 
parc. č. 543/3 v k. ú. Jinačovice. 
Hlasování č. 42/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 43/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na účel Úroky z úvěru na akci Kanalizace a ČOV Jinačovice. 
Hlasování č. 43/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 44/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9.  
Hlasování č. 44/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
 
Ing. Jan Kazda 
starosta obce 
 


