
Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 31. 10. 2018 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů 

 

Usnesení č. 60/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice stanovuje za ověřovatele zápisu pány dr. Tomáše Dvořáka 

a Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 60/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 61/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

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

2) Volba starosty a místostarosty 

     a) určení počtu místostarostů 

     b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění       

     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

     d) volba starosty 

     e) volba místostarosty 

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

    a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

    b) volba předsedy finančního výboru 

    c) volba předsedy kontrolního výboru 

    d) volba členů finančního výboru 

    e) volba členů kontrolního výboru 

4) Zřízení výborů zastupitelstva: stavebního a pro kulturu, sport, školství a sociální záležitosti 

    a) určení počtu členů těchto výborů 

    b) volba předsedů těchto výborů 

    c) volba členů těchto výborů 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

6) Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 (na vědomí) 

7) Postup v pořizování nového územního plánu obce Jinačovice 

8) Projednání a  schválení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při 

projednávání návrhu územního plánu obce Jinačovice 

9) Kupní smlouva k pozemku parc. č. 681 v k. ú. Jinačovice (Lesy České republiky, s. p.) 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene č. BM-014330050467/001 k pozemku parc. č. 367 

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

11) Nájemní smlouva č. 5/2018; prostory pošty (Jana Šimková) 

12) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce (1/2018–9/2018) 

13) Stanovení kompetencí starostovi – provádět rozpočtová opatření do výše 100 000 Kč                  

vč. DPH a uzavírat smlouvy o dílo do výše 150 000 Kč bez DPH 

14) Smlouva o dílo na stavbu dešťové kanalizace v lokalitě Skalky II (Marek Haluza) 

15) Rozpočtové opatření č. 10 (na vědomí) 

16) Různé, diskuze   

Hlasování č. 61/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 62/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Hlasování č. 62/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

 



Usnesení č. 63/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 

obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn. 

Hlasování č. 63/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 64/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje veřejně hlasováním volbu starosty a místostarosty. 

Hlasování č. 64/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 65/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí do funkce starosty obce pro volební období 2018–2022 

pana Jana Kazdu, Jinačovice č. p. 253. 

Hlasování č. 65/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Jan Kazda). 

 

Usnesení č. 66/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí do funkce místostarosty obce pana dr. Tomáše Dvořáka, 

Jinačovice č. p. 57. 

Hlasování č. 66/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (dr. Tomáš Dvořák). 

 

Usnesení č. 67/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Hlasování č. 67/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 68/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí pana Marka Haluzu, jako předsedu finančního výboru. 

Hlasování č. 68/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

Usnesení č. 69/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí pana Jiřího Kučeru, jako předsedu kontrolního výboru. 

Hlasování č. 69/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Jiří Kučera). 

 

Usnesení č. 70/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy finančního výboru pana Ing. Dalibora 

Bartoňka a paní Kateřinu Dobiášovou. 

Hlasování č. 70/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 71/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy kontrolního výboru pana Jana Kachlíka 

a paní Ester Veselovskou. 

Hlasování č. 71/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 72/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice zřizuje výbor stavební a územního plánování a výbor pro 

kulturu, sport, školství a sociální záležitosti. Výbor stavební a územního plánování bude mít 

pět členů a výbor pro kulturu, sport, školství a sociální záležitosti bude mít sedm členů.  

Hlasování č. 72/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



Usnesení č. 73/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí pana Ing. Jana Urbana, jako předsedu výboru stavebního 

a územního plánování. 

Hlasování č. 73/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 74/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice volí paní Bc. Kateřinu Dobiášovou, jako předsedu výboru 

kulturního, sportu, školství a pro sociální záležitosti. 

Hlasování č. 74/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Kateřina Dobiášová).  

 

Usnesení č. 75/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy výboru stavebního a územního plánování 

pány Ing. Jana Urbana, Marka Haluzu, Ing. Tomáše Indru, Petra Košíka a Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 75/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 76/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje členy výboru kulturního, sportu, školství a pro 

sociální záležitosti paní Bc. Kateřinu Dobiášovou, pana Jiřího Kučery, pana Petra Košíka, 

pana Marka Haluzu, pana Ing. Jana Urbana, pana Pavla Chrápavého a paní Aničku 

Kučerovou. 

Hlasování č. 76/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 77/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

následovně: Tomáš Dvořák: 7500 Kč, Jan Urban: 4136 Kč, Kateřina Dobiášová: 

2879 Kč, Marek Haluza: 2879 Kč, Jiří Kučera: 2879 Kč, Petr Košík: 2879 Kč, jedná se 

tedy o součet odměn za dvě různé funkce, kromě funkce místostarosty. Odměny budou 

zastupitelům poskytovány od 1. 11. 2018. 

Hlasování č. 77/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 78/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice určí další postup při pořizování nového územního plánu 

prostřednictvím svého určeného zastupitele. 

Hlasování č. 78/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 79/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice stanovuje pana Ing. Jana Urbana jako určeného zastupitele 

k jednání ve věci nového ÚP. 

Hlasování č. 79/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 80/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu s Lesy České republiky, s. p., 

na koupi pozemku parc. č. 681 v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 80/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 81/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene              

č. BM-014330050467/001 k pozemku parc. č. 367 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.). 

Hlasování č. 81/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 82/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Nájemní smlouvu č. 5/2018 s Janou Šimkovou 

na pronájem prostor pošty. 

Hlasování č. 82/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 83/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kompetence pro starostu obce – provádět 

rozpočtová opatření do výše 100.000 Kč a uzavírat Smlouvy o dílo do výše 150.000 Kč bez 

DPH. 

Hlasování č. 83/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 84/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výjimku při zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

v souladu se čl. IV písm. d) Směrnice č. 2/2016, o postupech při zadávání veřejných 

zakázek, a schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu dešťové kanalizace v lokalitě Skalky II 

s panem Markem Haluzou. 

Hlasování č. 84/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

 

 

 

 

 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 

 


