
Výpis usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 26. 4. 2018 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů 

 

Usnesení č. 15/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 26. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce paní Kateřinu Dobiášovou a pana Jana Urbana. 

Hlasování č. 15/2018: pro 6, proti 0, zdrželi se 0  

 

Usnesení č. 16/2018 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 2 a 3 (na vědomí) 

4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKO-

KOM, a. s.) 

5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jinačovice 

č. 1/2018 (Sportovní klub Moravské Knínice) 

6) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jinačovice 

č. 2/2018 (TJ Sokol Jinačovice) 

7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jinačovice 

č. 3/2018 (Trnůvka, o. p. s.) 

8) Informace o výsledku hospodaření a auditu hospodaření obce za rok 2017 

9) Účetní závěrka Mateřské školy Jinačovice za rok 2017 

10) Převedení hospodářského výsledku roku 2017 – Mateřská škola Jinačovice 

11) Účetní závěrka obce Jinačovice za rok 2017 

12) Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2017 

13) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Staffovi) 

14) Vedení inženýrských sítí v obecním pozemku – výjimka (Staffovi) 

15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Miroslava Prušová) 

16) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 685/3 v k. ú. Jinačovice (SPÚ) 

17) Navýšení rozpočtu MŠ Jinačovice – poskytování odborného poradenství (GDPR) 

18) Různé, diskuse 

Hlasování č. 16/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 17/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů (EKO- KOM, a. s.). 

Hlasování č. 17/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 18/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce č. 1/2018 pro Sportovní klub Moravské Knínice.  

Hlasování č. 18/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



Usnesení č. 19/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce č. 2/2018 pro TJ Sokol Jinačovice. 

Hlasování č. 19/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 20/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce č. 3/2018 pro Trnůvku, o. p. s. 

Hlasování č. 20/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 21/2018 

Zastupitelstva obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Jinačovice 

za rok 2017. 

Hlasování č. 21/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 22/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Jinačovice 

za rok 2017 ve výši 16 244,63 Kč – do rezervního fondu 10.000 Kč a  do fondu odměn 

6.244,63 Kč. 

Hlasování č. 22/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 23/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku obce Jinačovice za rok 2017. 

Hlasování č. 23/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 24/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2017 

a dává souhlas s celoročním hospodařením roku 2017 bez výhrad. 

Hlasování č. 24/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 25/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

(Staffovi). 

Hlasování č. 25/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 26/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice uděluje výjimku na základě čl. V Směrnice č. 2/2015, 

ke stanovení postupu obce Jinačovice při vydávání souhlasu s umísťováním staveb 

technické infrastruktury a ke zřizování věcných břemen (služebností) pro stavby technické 

infrastruktury na nemovitém majetku obce Jinačovice, spočívající v prominutí poplatku 

za vedení přípojek inženýrských sítí v obecním pozemku pro RD Staffových. 

Hlasování č. 26/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



Usnesení č. 27/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na pozemku parc. č. 110 v k. ú. Jinačovice (Miroslava Prušová). 

Hlasování č. 27/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 28/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o bezplatném převodu pozemku 

parc. č. 685/3 v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 28/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 29/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Mateřské škole Jinačovice navýšení rozpočtu 

pro rok 2018 na služby související s GDPR o 37.500 Kč. 

Hlasování č. 29/2018:pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 30/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě darovací (Gállovi). 

Hlasování č. 30/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 31/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje účast v dražbě pozemku parc. č. 1071 v k. ú. Jinačovice 

(spoluvlastnický podíl ve výši ½) a pověřuje starostu obce, aby za obec činil podání v dražbě 

nemovitostí.  

Hlasování č. 31/2017: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 
 
 
 
 
Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


