
Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 16. 8. 2022 v 19:00 hod. ve sále Hostince u Střížů 

 

Usnesení č. 37/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Jiřího Kučeru a pana Tomáše Dvořáka. 

Hlasování č. 37/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 38/2022 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 

4) Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (na vědomí) 

5) Kupní smlouva k pozemku parc. č. 359 v k. ú. Jinačovice (Ing. Zdeněk a Olga Malí) 

6) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Jinačovice (Tomáš Kučera) 

7) Protokol o předání a převzetí společných zařízení v k.ú Jinačovice, okres Brno-venkov 

(Státní pozemkový úřad) 

8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. BM-001030076029/001-CAVA 

ke stavbě s názvem „Jinačovice, parc. č. 109/1, sm. NN, Kučera“ na pozemku parc. č. 119 

v k. ú. Jinačovice (EG.D, a. s.) 

9) Dohoda o ukončení spolupráce o společném postupu (ZÚR, tangenty města Brna) 

10) Výběrové řízení a smlouva o dílo – Workoutové prvky v obecním lese, k. ú. Jinačovice 

11) Investmanagement s. r. o. – přebrání stavby, Dodatek ke smlouvě o spolupráci 

12) Revitalizace veřejného osvětlení obce Jinačovice – 2.etapa 

13) Enerkom Brána Brněnska 

14) Finanční příspěvek pro ZŠ Rozdrojovice 

15) Různé, diskuze  

Hlasování 38/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 39/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu (manželé Malí) na prodej pozemku 

parc. č. 359 o výměře 46 m2. Kupní smlouva tvoří přílohu č. 3 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 39/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 40/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu k části pozemku parc. č. 109/1 

o výměře 8 m2, která tvoří přílohu č. 4 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 40/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 41/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Protokol o předání a převzetí společných zařízení 

v k. ú. Jinačovice, který tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 41/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 



Usnesení č. 42/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. BM-001030076029/001-CAVA, která tvoří přílohu č. 6 zápisu z veřejného 

zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 42/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 43/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dohodu o ukončení spolupráce o společném 

postupu. Dohoda o ukončení spolupráce o společném postupu, která tvoří přílohu č. 7 zápisu 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 43/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 

 

Usnesení č. 44/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení a Smlouvu o dílo – 

Workoutové prvky v obecním lese, k. ú. Jinačovice, Protokol z výběrového řízení a Smlouva 

o dílo tvoří přílohu č. 8 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 44/2022: pro 7. proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 45/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převzetí stavby po odstranění drobných nedodělků, 

zároveň schvaluje podstatné náležitosti Dodatku ke smlouvě o dílo – aktualizace termínů 

dokončení stavby v návaznosti na kolaudaci stavby. 

Hlasování č. 45/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 46/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje, aby starosta obce uzavřel po provedeném 

výběrovém řízení Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem bez dalšího schvalování 

na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Obecný návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 9 

zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 46/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 47/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členství obce ve vznikajícím spolku ENERKOM 

Brána Brněnska. 

Hlasování č. 47/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 48/2022:  

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč 

pro ZŠ Rozdrojovice. 

Hlasování č. 48/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

 

 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


