
Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 22. 11. 2017 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů 

 

 

Usnesení č. 58/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 22. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pány Ing. Jana Urbana a Jana Kachlíka. 

Hlasování č. 58/2017: pro 7, proti 0, zdrželi se 0  

 

Usnesení č. 59/2017 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 10 a 11 (na vědomí) 

4) Návrh Rozpočtového opatření č. 12 

5) Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 196 (p. Kallab) 

6) Smlouva č. 1030035851/001 o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene k pozemku 

parc. č. 232/1 v k. ú. Jinačovice – stavba „Jinačovice, sm. NN, Janči“ (E.ON Distribuce, a. s.) 

7) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a mateřské školy 

Rozdrojovice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 

8) Dodatek k Příkazní smlouvě na práce v lese (Vít Helán) 

9) Kupní smlouva k pozemku parc. č. 506/1 v k. ú. Jinačovice (ZD Jinačovice) 

10) Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (na vědomí) 

11) Doplněk ke směrnici 1/2014 – statut účelového peněžního fondu obce Jinačovice 

12) Strategický rozvojový plán obce Jinačovice 

13) Příkazní smlouva – zadání veřejné zakázky na rozšíření MŠ (JUDr. Navrátil) 

14) Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce místních komunikací v Jinačovicích“ 

(Inženýrské stavby Brno, spol. s  r. o.) 

15) Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace 

centra obce Jinačovice“ (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební) 

16) Smlouva o zřízení věcného břemene – plynovodní přípojka p. Priesnitz (GasNet, s. r. o.) 

17) Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 2/2017, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

18) Různé, diskuze  

Hlasování č. 59/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 60/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 12. 

Hlasování č. 60/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 61/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje odprodej obecního pozemku parc. č. 196 

(p. Kallab). 

Hlasování č. 61/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



Usnesení č. 62/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje smlouvu č. 1030035851/001 o  smlouvě budoucí 

o  zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 232/1 v k. ú. Jinačovice – stavba 

„Jinačovice, sm. NN, Janči“ (E.ON Distribuce, a. s.). 

Hlasování č. 62/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 63/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu 

Základní školy a mateřské školy Rozdrojovice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace. 

Hlasování č. 63/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 64/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek k Příkazní smlouvě na práce v lese (Vít 

Helán). 

Hlasování č. 64/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 65/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu k pozemku parc. č. 506/1 

v k. ú. Jinačovice (ZD Jinačovice). 

Hlasování č. 65/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 66/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje doplněk ke směrnici 1/2014 – statut účelového 

peněžního fondu obce Jinačovice.  

Hlasování č. 66/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 67/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Strategický rozvojový plán obce Jinačovice. 

Hlasování č. 67/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 68/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje příkazní smlouvu – zadání veřejné zakázky 

na rozšíření MŠ (JUDr. Navrátil). 

Hlasování č. 68/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 69/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce místních 

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

Hlasování č. 69/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 70/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace „Revitalizace centra obce Jinačovice“ (Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební). 

Hlasování č. 70/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 71/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – plynovodní 

přípojka p. Priesnitz (GasNet, s. r. o.). 

Hlasování č. 71/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 72/2017 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jinačovice 

č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování č. 72/2017: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

Jan Kazda 

starosta obce 


