
Výpis usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 11. 12. 2019 v 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 61/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Jiřího Kučeru a paní Kateřinou Dobiášovou. 

Hlasování č. 61/2019: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 62/2019 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 11 a 12  

4) Rozpočtové opatření č. 13 

5) Rozpočtové provizorium na rok 2020 

6) Rozpočet MŠ Jinačovice na rok 2020 

7) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jinačovice na roky 2021–2022 

8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za  provoz systému 

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

9) Zřízení Výboru rozvoje venkova a životního prostředí Zastupitelstva obce Jinačovice 

10) Volba předsedy a členů Výboru rozvoje venkova a životního prostředí 

11) Směrnice č. 1/2019, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice 

12) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

13) Dodatek ke smlouvě o dílo (TVM stavby, s. r. o.) 

14) Příkazní smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na přístavbu mateřské školy 

(ARTENDR, s. r. o.) 

15) Smlouva o smlouvě budoucí darovací k části pozemku parc. č. 113 v k. ú. Jinačovice 

(Kubantovi) 

16) Různé, diskuze  

Hlasování č. 62/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 63/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019. 

Hlasování č. 63/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 64/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020. 

Hlasování č. 64/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 65/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Rozpočet MŠ Jinačovice na rok 2020. 

Hlasování č. 65/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 66/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jinačovice 

na roky 2020–2021. 

Hlasování č. 66/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 



Usnesení č. 67/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování č. 67/2019: pro 7, proti 0, zdržel se. 

 

Usnesení č. 68/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice zřizuje Výbor rozvoje venkova a životního prostředí 

Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 68/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 69/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje předsedou Výboru rozvoje venkova a životního 

prostředí pana dr. Tomáše Dvořáka a za členy výboru paní Kateřinu Kanýzovou, 

Ing. Kateřinu Novotnou, doc. Jana Blatného a pana Ing. Jiřího Cibocha. 

Hlasování č. 69/2019: pro 7, proti 0, zdržel se. 

 

Usnesení č. 70/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje směrnici č. 1/2019, Zásady pro poskytování dotací 

z rozpočtu obce Jinačovice. 

Hlasování č. 70/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 71/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním 

poplatku ze psů. 

Hlasování č. 71/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 72/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Dodatek ke smlouvě o  dílo se  spol. TVM 

stavby, s. r. o. 

Hlasování č. 72/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 73/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti 

o dotaci na přístavbu mateřské školy s firmou ARTENDR, s. r. o., a souhlasí s podáním 

žádosti o dotaci a investičním záměrem. 

Hlasování č. 73/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 74/2019 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací k části 

pozemku parc. č. 113 v k. ú. Jinačovice.  

Hlasování č. 74/2019: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

 
 

 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


