
Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 25. 5. 2022 v 19:00 hod. ve sále Hostince u Střížů 
 

Usnesení č. 13/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 22. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce paní Bc. Kateřinu Dobiášovou a pana Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 13/2022: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 14/2022 

Program zasedání:  

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 2 a 3 

4) Účetní závěrka Mateřské školy Jinačovice za rok 2021 

5) Účetní závěrka obce Jinačovice za rok 2021 

6) Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2021 

7) Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

8) Smlouva o vkladu majetku (splašková kanalizace v lokalitě Člupky) do Svazku vodovodů 

a kanalizací Tišnovsko 

9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 1/2022 

(Trnůvka) 

10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 2/2022 

(Kroužek Jinačovice) 

11) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 3/2022 

(Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.) 

12) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 4/2022 

(SK Jinačovice) 

13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 5/2022  

(Sokol Jinačovice) 

14) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 6/2022 

(TK Jinačovice) 

15) Smlouva o dílo na sanaci dešťové kanalizace (TRASKO BVT, s. r. o.)  

16) Smlouva o dílo na dokončení Územního plánu obce Jinačovice (Ing. arch. Jiří Matušek) 

17) Smlouva č. 1030034359/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 

parc. č. 312 v k. ú. Jinačovice (EG.D, a. s.)  

18) Smlouva č. BM-001030077028/001-PROS o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene k pozemkům parc. č. 742/26, 761/2, 763/1 a 763/3 v k. ú. Jinačovice (EG.D, a. s.)  

19) Záměr na prodej pozemku parc. č. 359 v k. ú. Jinačovice  

20) Záměr na prodej části pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Jinačovice  

21) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 625/8 v k. ú. Jinačovice o výměře 83 m2 (David 

a Tomáš Kučerovi)  

22) Kupní smlouva k části pozemku 625/9 v k. ú. Jinačovice o výměře 18 m2 (Miroslava 

Prušová) 

23) Komerční banka – mimořádná splátka úvěru 

24) Různé, diskuze  

Hlasování č. 14/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 15/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, které tvoří přílohu č. 1 

zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 15/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 16/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Jinačovice za rok 

2021, která tvoří přílohu č. 2 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 16/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 17/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku ke dni 31. 12. 2021, která tvoří 

přílohu č. 3 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 17/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 18/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2021 

a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2021 bez výhrad. Závěrečný účet obce tvoří 

přílohu č. 4 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 18/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 19/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento návrh změny stanov 

Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ: 49457004, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 

Tišnov: Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko ze dne 15. 3. 2022. Stanovy tvoří 

přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 19/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 20/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o vkladu majetku splaškové kanalizace 

v lokalitě Člupky do Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Smlouva o vkladu majetku 

tvoří přílohu č. 6 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 20/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 21/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Jinačovice č. 1/2022. Smlouva tvoří přílohu č. 7 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 21/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 22/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Jinačovice č. 2/2022. Smlouva tvoří přílohu č. 8 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 22/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



Usnesení č. 23/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Jinačovice č. 3/2022. Smlouva tvoří přílohu č. 9 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 23/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 24/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Jinačovice č. 4/2022. Smlouva tvoří přílohu č. 10 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 24/2022: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Ing. Jan Urban) 

 

Usnesení č. 25/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Jinačovice č. 5/2022. Smlouva tvoří přílohu č. 11 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 25/2022: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Ing. Jan Urban) 

 

Usnesení č. 26/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Jinačovice č. 6/2022. Smlouva tvoří přílohu č.12 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 26/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 27/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje na základě výjimky dle článku 4 písm. d) směrnice 

o postupech při zadání veřejných zakázek Smlouvu o dílo na sanaci dešťové kanalizace 

s firmou TRASKO BVT, s. r. o. Smlouva o dílo a cenové nabídky tvoří přílohu č. 13 zápisu 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 27/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 28/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo na dokončení ÚP obce Jinačovice 

s panem Ing. arch Jiří Matuškem. Smlouva o dílo tvoří přílohu č. 14 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 28/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 29/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu č. 1030034359/002 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 312 v k. ú. Jinačovice (EG.D, a. s.). Smlouva 

o smlouvě budoucí tvoří přílohu č. 15 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 29/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 30/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu č. BM-001030077028/001-PROS 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům č. 742/26, 761/2, 763/1, 763/3 

v k. ú. Jinačovice (EG.D, a. s.). Smlouva o smlouvě budoucí tvoří přílohu č. 16 zápisu 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 30/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 31/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 359 

v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 31/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 32/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 109/1 

v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 32/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 33/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu k části pozemku parc. č. 625/8 

v k. ú. Jinačovice o výměře 83 m2. Kupní smlouva tvoří přílohu č. 17 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 33/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 34/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu k části pozemku parc.č. 625/9 

v k. ú. Jinačovice o výměře 18 m2. Kupní smlouva tvoří přílohu č. 18 zápisu z veřejné 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 34/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 35/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje mimořádnou splátku úvěru č. 35-1949031537 

ve výši 5 mil. Kč. V návaznosti na to současně schvaluje provedení rozpočtového opatření, 

které se bude týkat pouze této transakce.   

Hlasování č. 35/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 36/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje vypůjčit části lampy, příp. části pozemku za účelem 

umístění reklamních cedulí v počtu maximálně tří cedulí pro každý subjekt. 

Hlasování č. 36/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


