
Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 18. 12. 2018 v 19:30 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 85/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana dr. Tomáše Dvořáka a pana Marka Haluzu. 

Hlasování č. 85/2018: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 86/2018 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtová opatření č. 11, 12 a 13 (na vědomí) 

4) Rozpočtového opatření č. 14 

5) Rozpočtové provizorium na rok 2019 

6) Rozpočet MŠ Jinačovice ba rok 2019 

7) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jinačovice na roky 2020–2021 

8) Obecně závazná vyhláška č.1/2018, o místním poplatku za  provoz systému 

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

9) Dodatek č. 8 ke Stanovám Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

10) Pravidla č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství 

11) Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (Ministerstvo 

pro místní rozvoj České republiky) 

12) Zprostředkovatelská smlouva – Bistro (ATTIKO,s. r. o.) 

13) Kupní smlouva – Bistro (Manželé Jelínkovi) 

14) Smlouva o svěření peněžních prostředků a listin a obstarání záležitostí ve věci placení a    

 řízení před katastrálním úřadem (Mgr. Vít Reichmann, manželé Jelínkovi) 

15) Kupní smlouva – vybavení Bistra (manželé Jelínkovi) 

16) Kupní smlouva – ocelokolna (ZD Jinačovice) 

17) Smlouva o zřízení služebnosti – vodovod (Kaskáda Home, s. r. o.) 

18) Smlouva o zřízení služebnosti – Chránička pro slaboproud (Kaskáda Home, s. r. o.) 

19) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dešťová kanalizace) k pozemku 

parc. č. 110 v k. ú. Jinačovice (Miroslava Prušová) 

20) Různé, diskuze 

Hlasování č. 86/2018: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 87/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 14. 

Hlasování č. 87/2017: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 88/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019. 

Hlasování č. 88/2018: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 



Usnesení č. 89/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočet MŠ Jinačovice na rok 2019. 

Hlasování č. 89/2018: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 90/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jinačovice 

na roky 2020–2021. 

Hlasování č. 90/2018: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 91/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jinačovice 

č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování č. 91/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0 (příchod J. Urban). 

 

Usnesení č. 92/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 8 ke Stanovám Svazku vodovodů a 

kanalizací Tišnovsko. 

Hlasování č. 92/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 93/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje pravidla č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu 

systému pro odpadové hospodářství. 

Hlasování č. 93/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 94/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace 

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora 

obnovy místních komunikací u Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na rekonstrukci 

místní komunikace 14c včetně dešťové kanalizace, která slouží k odvodnění dané 

komunikace. 

Hlasování č. 94/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 95/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Zprostředkovatelskou smlouvu se společností 

Attiko, s. r. o. 

Hlasování č. 95/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 96/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu – manželé Jelínkovi – na pozemek 

parc. č. 2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 4, pozemků parc. č. 4/2 , 4/3, 

5/2 a 5/3 v k. ú. Jinačovice.  

Hlasování č. 96/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 



Usnesení č. 97/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o svěření peněžních prostředků a listin a 

obstarání záležitostí ve věci placení a řízení před katastrálním úřadem. 

Hlasování č. 97/2018:pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 98/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na vybavení prodejny a restaurace. 

Hlasování č. 98/2018: pro 4, proti 1 (Marek Haluza), zdržel se 1 (Jan Urban). 

 

Usnesení č. 99/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu na ocelokolnu na pozemcích 

parc. č. 506/1 a 507 v k. ú. Jinačovice.  

Hlasování č. 99/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 100/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –

vodovod. Smlouva bude za obec podepsána až poté, co obec obdrží finanční dar ve výši 

167.000 Kč. 

Hlasování č. 100/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 101/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 

chránička pro slaboproud. Smlouva bude za obec podepsána až poté, co obec obdrží 

finanční dar ve výši 167.000 Kč. 

Hlasování č. 101/2018: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 102/2018 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

k pozemku parc. č. 110 v k.ú. Jinačovice s paní Miroslavou Prušovou. 

Hlasování č. 102/2018: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 

 


