
Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 18. 4. 2019 v 19:30 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 17/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Petra Košíka a pana Jana Urbana. 

Hlasování č. 17/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 18/2019 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 1 (na vědomí) 

4) Smlouva o  zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 232/1 v k. ú. Jinačovice                          

č. BM-014330053567/001 (stavba „Jinačovice, sm. NN, Janči“) 

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

č. 1/2019 (Sportovní klub Moravské Knínice) 

6) Darovací smlouva (ASPIRE SPORTS, s. r. o.) 

7) Stanovisko k objektu č. p. 32 v k. ú. Jinačovice (Valero, s. r. o.) 

8) Informace o nové stavbě v průmyslové zóně 

9) Informace k nově pořizovanému územnímu plánu 

10) Různé, diskuze 

Hlasování č. 18/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 19/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene               

č. BM-014330053567/001 k pozemku p. č. 232/1 v  k. ú. Jinačovice (E.ON Distribuce, a. s.). 

Hlasování č. 19/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 20/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce č. 1/2019 pro Sportovní klub Moravské Knínice. 

Hlasování č. 20/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 21/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na příjem finančního daru ve výši 

500.000 Kč se společností ASPIRE SPORTS, s. r. o. 

Hlasování č. 21/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 22/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko výboru stavebního a územního plánování k objektu 

č. p. 32 v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 22/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


