
Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 21. 12. 2017 ve 20:00 hod. v sále Hostince u Střížů 

 

 

Usnesení č. 73/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pány Dalibora Bartoňka a Jana Urbana. 

Hlasování č. 73/2017: pro 4, proti 0, zdrželi se 0  

 

Usnesení č. 74/2017 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové provizorium na rok 2018 

4) Rozpočet MŠ Jinačovice na rok 2018 

5) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jinačovice na roky 2018 – 2020 

6) Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského 

obvodu základní školy 

7) Dodatek, kterým se mění a doplňují pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému 

pro odpadové hospodářství 

8) Záměr na směnu částí pozemků parc. č. 762, 763/1 a 763/2 v k. ú. Jinačovice 

(Šusterovi) 

9) Smlouva o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene č.: 1030034762/001-z 

k pozemku parc. č. 367 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.) 

10) Rozpočtové opatření č. 13 (na vědomí) 

11) Rozpočtové opatření č. 14 (na vědomí) 

12) Účast v dražbě pozemku parc. č. 422 v k. ú. Jinačovice  

13) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

14) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – části pozemků parc. č. 299 a 312 

v k. ú. Jinačovice (Zdeněk Merta) 

15) Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti – pozemky parc. č. 299/2 a 312/2 

v k. ú. Jinačovice (Petr Bém) 

16) Pronájem parkovacích míst v obci 

17) Různé, diskuze  

Hlasování č. 74/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 75/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018.  

Hlasování č. 75/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 76/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočet MŠ Jinačovice na rok 2018.  

Hlasování č. 76/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 



Usnesení č. 77/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jinačovice 

na roky 2018 – 2020. 

Hlasování č. 77/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 78/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se 

stanoví část společného školského obvodu základní školy. 

Hlasování č. 78/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 79/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dodatek, kterým se mění a doplňují pravidla 

k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství. 

Hlasování č. 79/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 80/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na směnu částí pozemků parc. č. 762, 

763/1 a 763/2 v k. ú. Jinačovice (Šusterovi) 

Hlasování č. 80/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 81/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o  smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene  č.: 1030034762/001-z k pozemku parc.  č.  367 v k. ú. Jinačovice (E.ON 

Distribuce, a. s.) 

Hlasování č. 81/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 82/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje účast v dražbě pozemku parc. č. 422 v k. ú. Jinačovice 

a pověřuje starostu obce, aby za obec činil podání v dražbě nemovitostí.  

Hlasování č. 82/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 83/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí odměny všem neuvolněným členům 

zastupitelstva v následující výši: Tomáš Dvořák: 5500,-, Jan Urban: 2519,-, Jan Kachlík: 

2243,-, Marek Haluza: 2243,-, Kateřina Dobiášová: 2243,-, Dalibor Bartoněk: 2243,-. 

Odměny budou zastupitelům poskytovány od 1. 1. 2018. 

Hlasování č. 83/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 84/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 

části pozemků parc. č. 299 a 312 v k. ú. Jinačovice (Zdeněk Merta) 

Hlasování č. 84/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 85/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti – 

pozemky parc. č. 299/2 a 312/2 v k. ú. Jinačovice (Bémovi). 

Hlasování č. 85/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č. 86/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2016. 

Hlasování č. 86/2017: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

Jan Kazda 

starosta obce 


