
Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 25. 4. 2017 v 19:30 hod. v sále Hostince u Kučerů 

 
Usnesení č. 11/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 18. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce pány Marka Haluzu a dr. Tomáše Dvořáka. 
Hlasování č. 11/2017: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 
Usnesení č. 12/2017 
Schválení programu veřejného zasedání: 
1) Technický bod – zahájení (jmenování ověřovatelů zápisu, doplnění a schválení programu) 
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 (na vědomí) 
4) Stanovení poplatků za využívání tenisového kurtu pro rok 2017 
5) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví část společného 
školského obvodu základní školy 
6) Schválení Účetní závěrky Mateřské školy Jinačovice za rok 2016 
7) Schválení převedení hospodářského výsledku roku 2016 do rezervního fondu – Mateřská 
škola Jinačovice 
8) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030037236/001 
k pozemku parc. č. 275 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.) 
9) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Jinačovice č. 1/2017 (Sportovní klub Moravské Knínice) 
10) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Jinačovice č. 2/2017 (Tělocvičná jednota Sokol Jinačovice) 
11) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Jinačovice č. 3/2017 (Trnůvka, o. p. s.) 
12) Schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 122 (Vlastimil a Věra 
Kazdovi) 
13) Schválení Smlouvy o dílo na zpracování územního plánu obce Jinačovice včetně 
doplňujících průzkumů a rozborů 
14) Reklamní tabule – Bistro a B-LEASING 
15) Schválení Smlouvy o podmínkách výstavby v lokalitě Člupky – Sýčky v Jinačovicích 
16) Informace o výsledku hospodaření a auditu hospodaření obce za rok 2016 
17) Různé, diskuze 
Hlasování č. 12/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 13/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se 
stanoví část společného školského obvodu základní školy. 
Hlasování č. 13/2017: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 
 
 
 



Usnesení č. 14/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Jinačovice, 
příspěvkové organizace, za rok 2016. 
Hlasování č. 14/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 15/2017: 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Jinačovice 
za rok 2016 do rezervního fondu. 
Hlasování č. 15/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 16/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030037236/001 k pozemku parc.č. 275 v k.ú. Jinačovice pro stavbu 
„Jinačovice, sm. NN, Staffa“.  
Hlasování č. 16/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 17/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce pro SK Moravské Knínice ve výši 4.200 Kč na úhradu nákladů 
za užívání tělocvičen a areálů, startovné na turnajích, soustředění a na závěrečnou akci 
oddílu. 
Hlasování č. 17/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 18/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Jinačovice ve výši 25.800 Kč na úhradu nákladů 
za energie a údržbu travnaté plochy hřiště. 
Hlasování č. 18/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 19/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu Trnůvce, o. p. s., ve výši 15.000 Kč na pořádání kulturních akcí a letního 
soustředění pro mládež. 
Hlasování č. 19/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 20/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku 
parc. č. 122 (Vlastimil a Věra Kazdovi) o výměře 129 m2. 
Hlasování č. 20/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 21/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výjimku dle čl. 4 písm. d) Směrnice č. 2/2016, 
o postupech při zadávání veřejných zakázek a současně schvaluje Smlouvu o dílo 
na zpracování územního plánu obce Jinačovice včetně doplňujících průzkumů a rozborů 
s Jarmilou Haluzovou, ATELIER PROJEKTIS, za předpokladu dodržení těchto podmínek: 
A) do návrhu smlouvy bude doplněno, že zpracování musí vycházet ze Strategického plánu 



obce Jinačovice; B) do návrhu smlouvy budou doplněny sankční ustanovení v návaznosti 
na nedodržení termínů. 
Hlasování č. 21/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 22/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 1/2016, 
ke stanovení nájemného za pronájmy nemovitého majetku obce – umístění reklamních 
a navigačních tabulí pro firmu B-LEASING za dosavadní výši nájemného z důvodu menší 
plochy reklamních tabulí.  
Hlasování č. 22/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 23/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 1/2016, 
ke stanovení nájemného za pronájmy nemovitého majetku obce – umístění reklamních 
a navigačních tabulí pro Bistro (vč. prodejny potravin) na základě smlouvy o výpůjčce, čili 
bez nájemného, v rámci podpory veřejného zájmu.  
Hlasování č. 23/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 24/2017 
Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o podmínkách výstavby v lokalitě 
Člupky/Sýčky v Jinačovicích a současně pověřuje předsedu stavebního výboru a starostu 
obce k možnému doplnění (upravení) návrhu smlouvy mimo stanovené podmínky 
pro výstavbu. 
Hlasování č. 24/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

 
 
 

 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 


