
Výpis usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 8. 9. 2016 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
 
Usnesení č. 45/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 13. veřejného 
zasedání zastupitelstva pány Marka Haluzu a Jana Kachlíka. 
Hlasování č. 45/2016: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 (Jan Kachlík, Marek Haluza) 
 
Usnesení č. 46/2016 
Schválení programu veřejného zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Schválení Kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 167 v k. ú. Jinačovice 

(Rosochatečtí) 
4) Souhlas zastupitelstva ve věci bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 685/3 

v k. ú. Jinačovice   
5) Schválení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na přípravě projektu 

„Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim“ 
6) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Jinačovice č. 1/2016, o nočním klidu 
7) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330039386 – E.ON 

Distribuce, a. s. – pozemek parc. č. 671 (smyčka NN, Frýbová) 
8) Rozpočtová opatření č. 10, 11, 12, 13 (na vědomí) 
9) Schválení rozpočtového opatření č. 14 
10) Schválení Darovací smlouvy (Gállovi) 
11) Schválení pořízení nového územního plánu a určeného zastupitele pro spolupráci 

s pořizovatelem při projednávání návrhu územního plánu Jinačovice 
12) Schválení Veřejnoprávní smlouvy – speciální dopravní stavební úřad 
13) Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 

Revitalizace centra obce Jinačovice 
14) Rozpočtové opatření č. 15 (na vědomí) 
15) Schválení Kupní smlouvy – veřejné osvětlení (Banador) 
16) Schválení Kupní smlouvy – vodovod (Banador) 
17) Schválení Kupní smlouvy – splašková kanalizace (Banador) 
18) Schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 444/1 

(VELSBIKE s. r. o.), 444/19 (JAS Jinačovice s. r. o.), 442/15 (Šedovi), 442/14 a 442/24 
(M. Řádek), 442/12 (H. Svobodová), 442/8 (V. Číhal, J. Dvořáček, P. Dvořáček, 
J. Hodaňová, Z. Krátká, A. Křivánková, J. Šimonková), 442/7 (H. Urbanová), 442/6 
(P. Chrápavý, D. Vlk, M. Vlk), 923 (ÚZSVM) 

19) Smlouva o právu provést stavební záměr a podmínkách výstavby (HOXTER) 
20)  Různé, diskuze 

Hlasování č. 46/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 47/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku 
parc. č. 167 o výměře 90 m2 v celkové výši 17 890 Kč panu Rosochateckému. Zastupitelstvo 
obce zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 47/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 



Usnesení č. 48/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje souhlas ve věci bezúplatného převodu části 
pozemku parc. č. 685/3 v k. ú. Jinačovice. 
Hlasování č. 48/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 49/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 
na přípravě projektu „Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim“. Zastupitelstvo obce zároveň 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 49/2016: pro 6 proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 50/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním 
klidu.  
Hlasování č. 50/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 51/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-
014330039386/001 o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., 
na pozemku p. č. 671, pro umístění distribuční soustavy – smyčka NN. Zastupitelstvo obce 
zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 51/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 52/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 14. 
Hlasování č. 52/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 53/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Darovací smlouvu s manžely Gállovými. 
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 53/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza) 
 
Usnesení č. 54/2016 
Zastupitelstvo obce  Jinačovice v souladu s ustanovením § 6  odst. 5 písm. a) a ustanovením 
§ 44  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
schvaluje zahájení  pořízení nového územního plánu Jinačovice. Zastupitelstvo obce 
Jinačovice dle stavebního zákona schvaluje  pana Ing. Jana Urbana jako zastupitele, 
určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání návrhu ÚP Jinačovice.   
Hlasování č. 54/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 55/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 
působnosti na úseku dopravy a Městem Kuřim. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 55/ 2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0.. 
 
Usnesení č. 56/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace Revitalizace centra obce Jinačovice. 
Hlasování č. 56/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



 
Usnesení č. 57/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu – veřejné osvětlení. Zastupitelstvo 
obce zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 57/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 58/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu – vodovod. Zastupitelstvo obce 
zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 58/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

Usnesení č. 59/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu – splašková kanalizace. 
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 59/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 60/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemkům parc. č. 444/1 (VELSBIKE s. r. o.), 444/19 (JAS Jinačovice s. r. o.), 442/15 
(Šedovi), 442/14 a 442/24 (M. Řádek), 442/12 (H. Svobodová), 442/8 (V. Číhal, J. Dvořáček, 
P. Dvořáček, J. Hodaňová, Z. Krátká, A. Křivánková, J. Šimonková) a 442/7 (H. Urbanová), 
442/6 (P. Chrápavý, D. Vlk, M. Vlk). Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
podpisem těchto smluv. 
Hlasování č. 60/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 61/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o právu provést stavební záměr 
a podmínkách výstavby (HOXTER). Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 
Hlasování č. 61/2016: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 

 
 
 
 
Ing. Jan Kazda 
starosta obce 


