
Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 7. 8. 2017 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů 

 

 

Usnesení č. 39/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 20. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pány Ing. Jana Urbana a dr. Tomáše Dvořáka. 

Hlasování č. 39/2017: pro 5, proti 0, zdrželi se 0  

 

Usnesení č. 40/2017 

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. 6 (na vědomí) 

4) Schválení návrhu Rozpočtového opatření č. 7 

5) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace (TJ Sokol Jinačovice) 

6) Schválení Pravidel k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství 

v obci Jinačovice vč. aktualizace ceníku (Suez využití zdrojů a. s.) 

7) Schválení Zprávy o hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce místních komunikací 

v Jinačovicích“ 

8) Schválení Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce místních komunikací v Jinačovicích“ 

(Inženýrské stavby Brno, s. r. o.) 

9) Schválení Dohody o uspořádání vlastnických vztahů (HOXTER, a. s.) 

10) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č.: 1030035136/002/Z k pozemku parc. č. 671 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.) 

11) Strategický plán obce – přijetí návrhu (na vědomí) 

12) Smlouva o spolupráci (Investmanagement s. r. o.) – stanovení dalšího postupu 

13) Různé, diskuze  

Hlasování č. 40/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 41/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 7. 

Hlasování č. 41/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 42/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017 o poskytnutí 

investiční dotace (TJ Sokol Jinačovice). 

Hlasování č. 42/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 43/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro 

odpadové hospodářství v obci Jinačovice vč. aktualizace ceníku (Suez využití zdrojů a. s.). 

Hlasování č. 43/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č. 44/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce 

místních komunikací v Jinačovicích“ 

Hlasování č. 44/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

  

Usnesení č. 45/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce místních 

komunikací v Jinačovicích“ (Inženýrské stavby Brno, s. r. o.). 

Hlasování č. 45/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

  

Usnesení č. 46/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dohodu o uspořádání vlastnických vztahů 

(HOXTER, a. s.) 

Hlasování č. 46/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 47/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.: 1030035136/002/Z k pozemku parc. č. 671 v k. ú. Jinačovice (E.ON 

Distribuce, a. s.) 

Hlasování č. 47/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 48/2017 

Zastupitelstvo obce se usnáší na potřebě urychleného uzavření jednání o konečné podobě 

Smlouvy o spolupráci se společností Investmanagement a schvaluje znění stanoviska 

k posledním připomínkám společnosti ze dne 2. 8. 2017 podle přílohy tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce odesláním tohoto stanoviska. 

Hlasování č. 48/2017: pro 5, proti 0, zdrželi se 0  

 

 

 

 

 

Jan Kazda 

starosta obce 


