
Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 15. 12. 2016 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů 
 
 
Usnesení č. 73/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 15. veřejného 
zasedání zastupitelstva pány dr. Tomáše Dvořáka a doc. Dalibora Bartoňka. 
Hlasování č. 73/2016: pro 5, proti 0, zdrželi se 0  
 
Usnesení č. 74/2016 
Schválení programu veřejného zasedání: 

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

programu) 

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017 

4) Příspěvek na činnost Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na rok 2017 

5) Schválení Směrnice č. 2/2016, o postupech při zadávání veřejných zakázek 

6) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (finanční 

podpora na hospodaření v lesích) 

7) Schválení Dodatku ke Smlouvě o dílo (Strabag) 

8) Rozpočtová opatření č. 19 a 20 (na vědomí) 
9) Schválení rozpočtového opatření č. 21, 
10) Zřízení elektrické přípojky pro napojení zahrady p. č. 742/12 na el. energii (Heroutovi) 
11) Různé, diskuze 

Hlasování č. 74/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 75/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017. 
Hlasování č. 75/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 76/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
8.400 Kč Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
Hlasování č. 76/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 77/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Směrnici č. 2/2016, o postupech při zadávání 
veřejných zakázek.  
Hlasování č. 77/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 78/2016 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje (finanční podpora na hospodaření v lesích) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
Hlasování č. 78/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 



Usnesení č. 79/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo (Strabag) a pověřuje starostu 
podpisem Dodatku. 
Hlasování č. 79/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 80/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 21. 
Hlasování č. 80/2016: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 
 
 

 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 


