Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice
konaného dne 26. 1. 2017 v 19:00 hodin v sále Hostince u Střížů
Usnesení č. 1/2017
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 16. veřejného
zasedání zastupitelstva pány dr. Tomáše Dvořáka a Jana Kachlíka.
Hlasování č. 1/2017: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/2017
Schválení programu veřejného zasedání:
1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení
programu)
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
3) Schválení rozpočtu na rok 2017
4) Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019
5) Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
6) Schválení Výroční zprávy o informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
7) Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2016
8) Zápis z Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jinačovice
9) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby Polní cesty a protierozní opatření
v k. ú. Jinačovice
10) Různé, diskuze
Hlasování č. 2/2017: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3/2017
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočet obce na rok 2017.
Hlasování č. 3/2017: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí odměny všem neuvolněným členům
zastupitelstva ve výši 511 Kč, kromě místostarosty obce, tomu bude odměna navýšena
na celkových 5500 Kč, současně schvaluje poskytnutí odměny všem předsedům výborů
na 900 Kč, kromě předsedy výboru pro rozvoj venkova a životní prostředí, kterému je
stanoven pouze plat místostarosty, a předsedy stavebního výboru – tomu bude
poskytnuta odměna v plné výši – 1176 Kč, současně schvaluje poskytnutí odměny všem
členům výborů na 832 Kč. Odměny budou zastupitelům poskytovány od 1. 2. 2017.
Hlasování č. 4/2017: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o informacích za rok 2016 dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování č. 5/2017: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 6/2017
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o udělení souhlasu k provedení
stavby Polní cesty a protierozní opatření v k. ú. Jinačovice.
Hlasování č. 6/2017: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Jan Kazda
starosta obce

