
Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 
konaného dne 15. 6. 2017 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů 
 
 
Usnesení č. 25/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 19. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pány Jana Kachlíka a doc. Dalibora Bartoňka. 

Hlasování č. 25/2017: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 26/2017 

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. 4 (na vědomí) 

4) Schválení návrhu Rozpočtového opatření č. 5 

5) Schválení Účetní závěrky obce Jinačovice za rok 2016 

6) Schválení Závěrečného účtu obce Jinačovice za rok 2016  

7) Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě č. 273/2006 

8) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: BM-014330042304/001 k pozemkům 

parc. č. 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice 

9) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030034359/002/Z 

k pozemku parc. č. 312 v k. ú. Jinačovice 

10) Změna účtování majetku vloženého obcí do hospodaření SVaK Tišnovsko 

11) Schválení Smlouvy o dílo – oprava podlahy v MŠ Jinačovice (Podlahářství Hejčl) 

12) Schválení výsledků výběrového řízení – Revitalizace veřejného osvětlení obce 

Jinačovice 

13) Schválení Smlouvy o dílo – Revitalizace veřejného osvětlení obce Jinačovice (Energy 

Solutions and Savings s. r. o.) 

14) Schválení výsledků výběrového řízení – Veřejný přístřešek pro pasivní odpočinek 

15) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 

Jinačovice č. 4/2017 (Diecézní charita Brno) 

16) Různé, diskuze  

Hlasování č. 26/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 27/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

Hlasování č. 27/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 28/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku obce Jinačovice za rok 2016. 

Hlasování č. 28/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 



Usnesení č. 29/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2016 

a dává souhlas s celoročním hospodařením roku 2016 bez výhrad. 

Hlasování č. 29/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 30/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě č. 273/2006. 

Hlasování č. 30/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 31/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene                       

č.: BM-014330042304/001 k pozemkům parc. č. 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 31/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 32/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.: 1030034359/002/Z k pozemku parc. č. 312 v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 32/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 33/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje změnu účtování majetku vloženého obcí 

do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko spočívající ve změně evidence 

tak, že obec bude mít vložený majetek na podrozvaze a svazek v rozvaze a to pro nedotační 

záležitosti, u dotačního majetku tak bude provedeno až na základě kladného stanoviska 

SFŽP (v návaznosti na dodržení dotačních podmínek na akci Kanalizace a ČOV Jinačovice).  

Hlasování č. 33/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 34/2017 

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 opravu podlahy v MŠ Jinačovice.  

Hlasování č. 34/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 35/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení – Revitalizace 

veřejného osvětlení obce Jinačovice. 

Hlasování č. 35/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 36/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby 

Revitalizace veřejného osvětlení obce Jinačovice s firmou Energy Solutions and 

Savings s. r. o. 

Hlasování č. 36/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 37/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení na zhotovitele 

Veřejného přístřešku pro pasivní odpočinek a na základě doporučení hodnotící komise nyní 

nebude uzavírána smlouva o dílo. 

Hlasování č. 37/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 38/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 4/2017 (Diecézní charita Brno). 

Hlasování č. 38/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 
 

 
 
 
Jan Kazda 
starosta obce 


