
Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 14. 3. 2019 v 19:30 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 7/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. veřejného 

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

Hlasování č. 7/2019: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 8/2019 

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 k pozemku parc. č. 230 

v k. ú. Jinačovice (stavba „Jinačovice, sm. NN, Václavík“) 

4) Informace o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018 

5) Obecní pozemky u objektu č. p. 32 (Valero) 

6) Výběrové řízení – Přístavba MŠ k budově OÚ v Jinačovicích 

7) Smlouva o dílo – Přístavba MŠ k budově OÚ v Jinačovicích (Kaiserbau s. r. o.) 

8) Navýšení rozpočtu MŠ Jinačovice pro rok 2019 

9) Záměr na prodej části obecního pozemku parc. č. 107 v k. ú. Jinačovice (Kuklovi) 

10) Poskytnutí finanční náhrady Zemědělskému družstvu Jinačovice za předčasné ukončení 

nájmu na pozemcích parc. č. 444/28, 444/29, 574/10 a 574/11 v k. ú. Jinačovice a pronájem 

pozemku parc. č. 442/14 v k. ú. Jinačovice Zemědělskému družstvu Jinačovice na dobu 3 let 

od jeho převedení na obec 

11) Podstatné náležitosti Směnné smlouvy (Vlastimil Číhal) – pozemky parc. č. 443/8, 

444/28, 444/29, 574/10, 574/11, 577/4 a 577/5 v k. ú. Jinačovice o celkové výměře 4264 m2 

za část pozemku parc. č. 1072 v k. ú. Jinačovice o výměře 4264 m2 

12) Různé, diskuze 

Hlasování č. 8/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 9/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č. 1030044821/002 

k pozemku parc. č. 230 v k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.). 

Hlasování č. 9/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 10/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice nesouhlasí s prodejem pozemků navazující na objekt č. p. 32 

v obci Jinačovice. Pozemky mohou být pronajaty, pronájem bude řešen s přihlédnutím 

k účelu užívání stávající nemovitosti. 

Hlasování č. 10/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 11/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Přístavba MŠ 

k budově OÚ v Jinačovicích“. 

Hlasování č. 11/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 12/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o dílo – přístavba MŠ k budově OÚ 

v Jinačovicích se spol. Kaiserbau s. r. o. za předpokladu, že před podpisem smlouvy o dílo 

budou doloženy veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele, v případě 

nedodání potřebných dokladů spol. Kaiserbau bude výběrové řízení zrušeno.    

Hlasování č. 12/2019: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

Usnesení č. 13/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Mateřské škole Jinačovice navýšení rozpočtu pro 

rok 2019 na navýšení cestovné a mzdy za dovoz obědů, na pověřence GDPR a na zajištění 

úložných a uzamykatelných prostor pro pedagogy.  

Hlasování č. 13/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 14/2019 

Zastupitelstvo schvaluje záměr na  prodej obecního pozemku parc. č. 107 v k. ú. Jinačovice 

o výměře 67 m2. 

Hlasování č. 14/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 15/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje poskytnutí finanční náhrady ve výši 40 000 Kč 

Zemědělskému družstvu Jinačovice za předčasné ukončení nájmu na pozemcích 

parc. č. 444/28, 444/29, 574/10 a 574/11 v k. ú. Jinačovice a pronajmout pozemek 

parc. č. 442/14 v k. ú. Jinačovice Zemědělskému družstvu Jinačovice na dobu 3 let od jeho 

převedení na obec. 

Hlasování č. 15/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 16/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podstatné náležitosti směnné smlouvy s panem 

Vlastimilem Číhalem – směna pozemků parc. č. 443/8, 444/28, 444/29, 574/10, 574/11, 

577/4 a 577/5 v k. ú. Jinačovice o celkové výměře 4264 m2 za část pozemku parc. č. 1072 

v k .ú. Jinačovice o výměře 4264 m2 s doplacením částky 700 000 Kč panu Číhalovi. 

Zastupitelstvo současně schvaluje záměr na směnu uvedených pozemků a stanovuje, 

že směnnou smlouvu bude možné s panem Číhalem uzavřít až poté, co bude dojednána 

dohoda o spolupráci se spol. ALL BLACK.  

Hlasování č. 16/2019: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Petr Košík). 

 

 

 

 

 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


