
Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 12. 2. 2020 v 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 1/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 10. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana Jana Urbana a pana Marka Haluzu. 

Hlasování č. 1/2020: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 2/2020 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Rozpočtové opatření č. 14 (2019) 

4) Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2019 

5) Zápisy z Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jinačovice 

6) Rozpočet obce na rok 2020 

7) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 a 2022 

8) Výběrové řízení – Oprava části dešťové kanalizace v Jinačovicích 

9) Smlouva o dílo – Oprava části dešťové kanalizace v Jinačovicích (Inženýrské stavby 

Brno, spol. s r. o.) 

10) Výběrové řízení – Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích 

11) Smlouva o dílo – Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích (QDS 

Group a. s.) 

12) Dodatek ke Smlouvě o dílo – Přírodní dětské hřiště při MŠ (GOZ GARDEN, s. r. o.) 

13) Smlouva o převodu pozemku parc. č. 442/14 v k. ú. Jinačovice (NOVOTAX, s. r. o.) 

14) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: BM-014330058381/001 (E.ON Distribuce, a. s.) 

15)  Žádost o odprodej částí pozemků parc. č. 230 a 251/1 v k. ú. Jinačovice (Scholzovi)  

16) Informace k záměru využití objektu záchranné stanice při ZOO (dříve bažantnice) 

17) Různé, diskuze 

Hlasování č. 2/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 3/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje zápisy z Finančního a Kontrolního výboru, které 

jsou součástí přílohy č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Usnesení č. 3/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 4/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje rozpočet obce na rok 2020, který tvoří přílohu č. 4 

zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 4/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 5/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022, 

který tvoří přílohu č. 5 zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 5/2019: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



Usnesení č. 6/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení opravu dešťové 

kanalizace, protokol z jednání komise tvoří přílohu č. 6 zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 6/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 7/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o., 

na opravu části dešťové kanalizace, která tvoří přílohu č. 7 zápisu ze zasedání 

zastupitelstva. 

Hlasování č. 7/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 8/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výsledky výběrového řízení na přístavbu MŠ 

k budově OÚ, výsledky hodnocení tvoří přílohu č. 8 zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 8/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 9/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o dílo s firmou QDS Group a. s. na akci 

„Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích“, která tvoří přílohu č. 9 zápisu 

ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 9/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 10/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo – Přírodní dětské hřiště 

při MŠ (GOZ Garden, s. r. o.), který tvoří přílohu č. 10 zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 10/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 11/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 442/14 

v k. ú. Jinačovice, která tvoří přílohu č. 11 zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 11/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 12/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene                

č. BM-014330058381/001 k pozemku parc. č. 230 v k. ú. Jinačovice, která tvoří přílohu č. 12 

zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č. 12/2020: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 13/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice neschvaluje odprodej částí pozemků parc. č. 230 a 251/1 

v k. ú. Jinačovice.  

Hlasování č. 13/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

 
 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


