
Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 19. 10. 2022 v 19:30 hod. ve sále Hostince u Střížů 

 

Usnesení č. 49/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Tomáše Dvořáka a pana 

Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 49/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 50/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

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

2) Volba starosty a místostarosty 

     a) určení počtu místostarostů 

     b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění       

     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

     d) volba starosty 

     e) volba místostarosty 

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

    a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

    b) volba předsedy finančního výboru 

    c) volba předsedy kontrolního výboru 

    d) volba členů finančního výboru 

    e) volba členů kontrolního výboru 

4) Zřízení výborů zastupitelstva: stavebního a pro kulturu, sport, školství a sociální záležitosti 

    a) určení počtu členů těchto výborů 

    b) volba předsedů těchto výborů 

    c) volba členů těchto výborů 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

6) Stanovení kompetencí starostovi – provádět rozpočtová opatření do výše 100.000 Kč 

vč. DPH uzavírat smlouvy o dílo do výše 150.000 Kč bez DPH 

7) Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání územně plánovací 

dokumentace obce 

8) Rozpočtoví opatření č. 7 a 8 

9) Stanovisko obce jako vlastníka místní komunikace se zřízením sjezdu k RD na pozemku 

parc. č. 108 k. ú. Jinačovice 

10) Smlouva o smlouvě budoucí kupní k části pozemku parc. č. 766/4 v k. ú. Jinačovice 

(Marek Bunčiak) 

11) Smlouva o smlouvě budoucí kupní k části pozemku parc. č. 766/17 v k.ú. Jinačovice 

(Ing. Libuše Dvořáčková) 

12) Smlouva o zřízení věcného břemene č. BM-014330066211/001-ADS k pozemkům 

parc. č. 1158, 116/6 a 671 v k. ú. Jinačovice (EG.D., a. s.) 

13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030058213/006 

k pozemkům parc. č. 117, 1159, 671 a 118 k. ú. Jinačovice (EG.D., a. s.) 

14) Stravenkový paušál pro zaměstnance OÚ a uvolněné zastupitele 

15) Energie pro obec (E.ON, Innogy) 

16) Různé, diskuze 

Hlasování č. 50/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 51/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Hlasování č. 51/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 52/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Hlasování č. 52/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 53/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje veřejně hlasováním volbu starosty a místostarosty. 

Hlasování č. 53/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 54/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí do funkce starosty obce pro volební období 2022–2026 

pana Ing. Jana Kazdu, Jinačovice č. p. 253. 

Hlasování č. 54/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Jan Kazda). 

 

Usnesení č. 55/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí do funkce místostarosty obce pana Tomáše Dvořáka, 

Jinačovice č. p. 57. 

Hlasování č. 55/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Tomáš Dvořák). 

 

Usnesení č. 56/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Hlasování č. 56/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 57/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí předsedu finančního výboru pana Marka Haluzu. 

Hlasování č. 57/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

Usnesení č. 58/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 58/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Jiří Kučera). 

 

Usnesení č. 59/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy finančního výboru pana doc. Dalibora 

Bartoňka a paní Bc. Kateřinu Dobiášovou. 

Hlasování č. 59/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 60/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy finančního výboru pana Jana Kachlíka a paní 

Ester Veselovskou. 

Hlasování č. 60/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 



Usnesení č. 61/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice zřizuje výbor stavební a územního plánování a výbor pro 

kulturu, sport, školství a sociální záležitosti. Výbor stavební a územního plánování bude mít 

pět členů a výbor pro kulturu, sport, školství a sociální záležitosti bude mít sedm členů.  

Hlasování č. 61/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 62/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí předsedu výboru stavebního a územního plánování pana 

Ing. Jana Urbana. 

Hlasování č. 62/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jan Urban). 

 

Usnesení č. 63/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí předsedu kulturního, sportu, školství a sociální záležitosti 

paní Bc. Kateřinu Dobiášovou. 

Hlasování č. 63/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Bc. Kateřina Dobiášová).  

 

Usnesení č. 64/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy výboru stavebního a územního plánování 

pány Marka Haluzu, Ing. Tomáše Indru, Petra Košíka a Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 64/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 65/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy výboru kulturního, sportu, školství a sociální 

záležitosti pana Jiřího Kučeru, pana Petra Košíka, pana Ing. Jana Urbana, pana Pavla 

Chrápavého, paní Ing. Moniku Gállovou  a paní Simonu Dvořákovou. 

Hlasování č. 65/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 66/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

následovně: Tomáš Dvořák: 12900 Kč, Jan Urban: 5949 Kč, Kateřina Dobiášová: 5000 Kč, 

Marek Haluza: 5000 Kč, Jiří Kučera: 5000 Kč, Petr Košík: 5000 Kč, jedná se tedy o součet 

odměn za dvě různé funkce, kromě funkce místostarosty. Odměny budou zastupitelům 

poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 19. 10. 2022. 

Hlasování č. 66/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 67/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kompetenci starostovi – provádět rozpočtová 

opatření do výše 100.000 Kč vč. DPH a uzavírat smlouvy o dílo do výše 150.000 Kč bez 

DPH. 

Stanovení kompetencí tvoří přílohu č. 3 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 67/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 68/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dle ustanovení § 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

přepisů, pana Jana Urbana, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem. 

Hlasování č. 68/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 69/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice nesouhlasí se zřízením sjezdu k RD na pozemku parc. č. 108 

v k. ú. Jinačovice.  

Hlasování č. 69/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 70/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní k části pozemku 

parc. č. 766/4 v k. ú. Jinačovice, která tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 70/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 71/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní k části pozemku 

parc. č. 766/17 v k. ú. Jinačovice, která tvoří přílohu č. 6 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 71/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 72/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                      

č. BM-014330066211/001-ADS, která tvoří přílohu č. 7 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

Hlasování č. 72/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 73/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030058213/006, která tvoří přílohu č. 8 zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce, za předpokladu, že ve smlouvě bude odstraněno ustanovení čl. VI. 

odst. 1.  

Hlasování č. 73/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 74/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje stravenkový paušál pro zaměstnance obecního 

úřadu a uvolněné zastupitele, který bude stanoven na základě Vnitřní směrnice, která tvoří 

přílohu č. 9 zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce.   

Hlasování č. 74/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 75/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice souhlasí pokračovat s dodávkami energií od E.ON (elektřina) 

a Innogy (plyn) pro obec. 

Hlasování č. 75/2022: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


