
Výpis usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 25. 9. 2017 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů 
 

 

Usnesení č. 49/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 21. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce paní Bc. Kateřinu Dobiášovou a doc. Dalibora Bartoňka. 

Hlasování č. 49/2017: pro 7, proti 0, zdrželi se 0  

 

Usnesení č. 50/2017 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 8 (na vědomí) 

4) Schválení Místního akčního plánu Kuřim zpracovaného MAS Brána Brněnska 

5) Schválení Smlouvy o spolupráci (Investmanagement s. r. o.) 

6) Schválení záměru na  pořízení územní studie v  lokalitě Sýčky/Člupky  (dolní)  

v k. ú. Jinačovice a stanovení určeného zastupitele 

7) Navýšení rozpočtu MŠ k úhradě dopravy dětí na plavecký výcvik 

8) Schválení návrhu Rozpočtového opatření č. 9 

9) Schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejného osvětlení – Skalky II (ELQA, s. r. o.) 

10) Schválení Smlouvy o  věcném břemeni č.  BM-014330041936/001 k pozemkům 

parc. č. 161/1 a 167 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.) 

11) Různé, diskuze  

Hlasování č. 50/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 51/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Místní akční plán Kuřim zpracovaný MAS Brána 

Brněnska. 

Hlasování č. 51/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 52/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o spolupráci (Investmanagement s. r. o.). 

Hlasování č. 52/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 53/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na  pořízení územní studie v  lokalitě 

Sýčky/Člupky (dolní) v k. ú. Jinačovice a jako určeného zastupitele stanovuje pana Jana 

Urbana. 

Hlasování č. 53/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 54/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje navýšení rozpočtu MŠ k úhradě dopravy dětí 

na plavecký výcvik. 

Hlasování č. 54/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



Usnesení č. 55/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 9 

Hlasování č. 55/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 56/2017 

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 realizaci veřejného osvětlení – Skalky II (ELQA, s. r. o.). 

Hlasování č. 56/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 57/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o  věcném břemeni                                       

č.  BM-014330041936/001 k pozemkům parc. č. 161/1 a   167 v k. ú. Jinačovice    (E.ON 

Distribuce, a. s.) 

Hlasování č. 57/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

Jan Kazda 

starosta obce 


