
Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 15. 12. 2022 v 18:30 hod. ve sále Hostince u Střížů 

 

Usnesení č. 76/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Petra Košíka a paní Bc. Kateřinu Dobiášovou. 

Hlasování č. 76/2022: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 77/2022 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 9 

4) Rozpočtové provizorium na rok 2023 

5) Mateřská škola Jinačovice – Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2024 a 2025 

6) Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 1/2022, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. BM- 001030078698/002- 

CAVAke stavbě s názvem „Jinačovice, p. č. 229/14, sm. NN, Dvořáčková“ na pozemcích 

parc. č. 229/1, 230 a 251/1 v k. ú. Jinačovice (EG.D., a. s.) 

8) Audit obec přátelská rodině 

9) Technicko-ekonomická studie k silnici I/73 

10) Provedení přípojky NN (manželé Heroutovi) 

11) Různé, diskuze 

Hlasování č. 77/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 78/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2023, které tvoří 

přílohu č. 2 zápisu z veřejného zasedání.   

Hlasování č. 78/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 79/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočet na rok 2023 pro MŠ Jinačovice, který 

tvoří přílohu č. 3 zápisu z veřejného zasedání. 

 Hlasování 79/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 80/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 

pro MŠ Jinačovice, který tvoří přílohu č. 4 zápisu z veřejného zasedání. 

Hlasování 80/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 81/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jinačovice 

č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která tvoří 

přílohu 

č. 5 zápisu z veřejného zasedání. 

Hlasování č. 81/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č. 82/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                                        

č. BM-001030078698/002-CAVA, k pozemkům p. č. 229/14, 229/1, 230 a 251/1 

v k. ú. Jinačovice, která tvoří přílohu č. 6 zápisu z veřejného zasedání. 

Hlasování č. 82/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 83/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zapojení se do auditu obec přátelská rodině 

Hlasování č. 83/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 84/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice požaduje, aby bylo vedení trasy silnice I/73 navrženo 

v katastru obce Jinačovice tak, že trasa bude umístěna do tunelu (tubusu) kolem 

zastavěného území obce a aby byla v návrhu zrušena odpočívka v k. ú. Rozdrojovice, která 

je navržena v těsném sousedství s katastrem Jinačovic. Námitky tvoří přílohu č. 7 zápisu 

z veřejného zasedání. 

Hlasování č. 84/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 85/2022 

Zastupitelstvo obce Jinačovice nesouhlasí se zřízením přípojky NN pro zahradu manželů 

Heroutových. 

Hlasování č. 85/2022: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Jan Kazda v. r. 

starosta obce 


