
Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 23. 9. 2019 v 19:30 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 48/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 8. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Petra Košíka a pana Ing. Jana Urbana. 

Hlasování č. 48/2019: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 49/2019 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání  

3) Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8 a 9 (na vědomí) a rozpočtové opatření č. 10 

4) Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

5) Smlouva č. 06091861 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Hřiště v přírodním stylu 

při MŠ Jinačovice 

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

č. 4/2019 (SK Jinačovice) 

7) Dodatek č. 4 ke Smlouvě darovací (Gállovi) 

8) Zadání územního plánu Jinačovice 

9) Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 107 v k. ú. Jinačovice 

(Květa Kuklová) 

10) Kupní smlouva na části pozemků parc. č. 419/2 a 762/1 v k. ú. Jinačovice (Marcela 

Kazdová) 

11) Záměr na směnu částí pozemků parc. č. 418/1 a 419/2 v k. ú. Jinačovice 

12) Smlouva o úvěru (Komerční banka) + Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru (ČMZRB, a. s.) 

13) Podání žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou 

14) Různé, diskuze 

Hlasování č. 49/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 50/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10. 

Hlasování č. 50/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 51/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu č. 06091861 o poskytnutí podpory 

ze SFŽP ČR na akci Hřiště v přírodním stylu. 

Hlasování č. 51/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 52/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce Jinačovice č. 4/2019 pro Sportovní klub Jinačovice. 

Hlasování č. 52/2019: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jan Urban). 

 

Usnesení č. 53/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě darovací (Gállovi). 

Hlasování č. 53/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



Usnesení č. 54/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 a v souladu 

s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění, schvaluje Zadání územního plánu Jinačovice dle přílohy. 

Hlasování č. 54/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 55/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti 

k pozemku parc. č. 107 v k. ú. Jinačovice (Květa Kuklová).  

Usnesení č. 55/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 56/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Kupní smlouvu k částem pozemků parc. č. 419/2 

(dle GP parc. č. 419/7) o výměře 26 m2 a parc. č. 762/1 (dle GP parc. č. 762/8) o výměře 

42 m2 (Marcela Kazdová). 

Hlasování č. 56/2019: pro 5, proti, zdržel se 1 (Jan Kazda). 

 

Usnesení č. 57/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na směnu částí pozemků parc. č. 418/1 

o výměře 22 m2 a 419/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jinačovice. Záměr na směnu tvoří přílohu 

č. 9 zápisu z veřejného zasedání. 

Hlasování č. 57/2019: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Jan Kazda). 

 

Usnesení č. 58/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o úvěru (Komerční banka, a. s.) ve výši 

3.609.000,00 Kč na refinancování úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o municipálním 

úvěru OBEC 2 číslo 2009-2273-MA. 

Hlasování č. 58/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 59/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru (ČMZRB, a. s.). 

Hlasování č. 59/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 60/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání žádosti na obnovu majetku poškozeného 

živelní pohromou v roce 2019 u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Hlasování č. 60/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 
 

 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


