
Výpis usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 21. 6. 2018 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů 

 

Usnesení č. 32/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 27. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana dr. Tomáše Dvořáka a pana Jana Kachlíka. 

Hlasování č. 32/2018: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.  

 

Usnesení č. 33/2018 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

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

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

4) Smlouva o zřízení věcného břemene č. BM-014330049084/001 k pozemku parc. č. 275 

v k. ú. Jinačovice – stavba „Jinačovice, sm. NN, Staffa“ (E.ON Distribuce, a. s.) 

5) Projekt Pošta Partner 

6) Kupní smlouva k částem pozemků parc. č. 5/1 a 82 v k. ú. Jinačovice (Indrovi) 

7) Kupní smlouva na pozemek parc. č. 353 v k. ú. Jinačovice (Křížovi) 

8) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 326 v k. ú.  Jinačovice (Petr Křivánek) 

9) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 326 v k. ú. Jinačovice (Milan Novotný) 

10) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 326 v k. ú. Jinačovice (Pytelovi)  

11) Kupní smlouva k části pozemku parc. č. 326 v k.ú. Jinačovice (Pavlisovi) 

12) Přístavba MŠ – zrušení výběrového řízení 

13) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace 

centra obce Jinačovice“ uzavřené dne 23. 5. 2014 

14) Záměr na prodej části obecního pozemku parc. č. 58/1 v k. ú. Jinačovice 

15) Plán rozvoje sportu v obci Jinačovice 

16) Různé, diskuze 

Hlasování č. 33/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 34/2018  

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č. 1030035851/001 

k pozemku parc. č. 232/1 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.).  

Hlasování č. 34/2018: pro 6, proti 0, zdržel 0. 

 

Usnesení č. 35/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene                           

č. BM-014330049084/001 k pozemku p. č. 275 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.). 

Hlasování č. 35/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 36/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice se pro danou chvíli rozhodlo nezapojit obec do projektu Pošta 

Partner a vytváří příležitost k tomu, aby pobočku Pošty Partner provozoval na území obce 

jiný subjekt se sídlem v obci Jinačovice. 

Hlasování č. 36/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení 37/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 5/5 

o výměře 4 m2 a parc. č.  82/2 o výměře 4 m2. 

Hlasování č. 37/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 38/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu (manželé Křížovi) na prodej 

pozemku parc. č. 353 o výměře 62 m2. 

Hlasování č. 38/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení 39/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu (Petr Křivánek) na prodej pozemku 

parc. č. 326/7 o výměře 28 m2. 

Hlasování č. 39/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení 40/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu (Milan Novotný) na prodej pozemku 

parc. č. 326/3 o výměře 29 m2. 

Hlasování č. 40/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení 41/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu (Pytelovi) na prodej pozemku 

parc. č. 326/8 o výměře 32 m2. 

Hlasování č. 41/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení 42/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu (Pavlisovi) na prodej pozemků 

parc. č. 326/2 o výměře 23 m2. 

Hlasování č. 42/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 43/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zrušení výběrového řízení na přístavbu mateřské 

školy. 

Hlasování č. 43/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 44/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace „Revitalizace centra obce Jinačovice“ uzavřené dne 23. 5. 2014. 

Hlasování č. 44/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 45/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na prodej části obecního pozemku 

parc. č. 58/1 v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 45/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



Usnesení č. 46/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje plán rozvoje sportu v obci Jinačovice. 

Hlasování č. 45/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 
 
 
Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


