
Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice 

konaného dne 3. 6. 2020 v 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice 

 

Usnesení č. 14/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 11. veřejného 

zasedání zastupitelstva obce pana dr. Tomáše Dvořáka a pana Jiřího Kučeru. 

Hlasování č. 14/2020: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Usnesení č. 15/2020 

Program zasedání: 

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

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Informace o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019 

4) Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3  

5) Účetní závěrka Mateřské školy Jinačovice za rok 2019 

6) Hospodářský výsledek Mateřské školy Jinačovice za rok 2019 

7) Účetní závěrka obce Jinačovice za rok 2019 

8) Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2019 

9) Opakovaná žádost o souhlas s připojením č. p. 32 (JUDr. Zdeněk Scholz) 

10) Dodávka plynu – výpověď u stávajícího zprostředkovatele a uzavření nové smlouvy 

11) Smlouva o zřízení věcného břemene č. BM-014330058033/001 k pozemkům 

parc. č. 116/6, 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice, sm. NN, Roubalík (E.ON Distribuce, a. s.) 

12) Smlouva o vkladu majetku do svazku obcí – části vodovodu a splaškové kanalizace 

(Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko) 

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

č. 1/2020 (Sokol Jinačovice) 

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

č. 2/2020 (SK Jinačovice) 

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

č. 3/2020 (TK Jinačovice) 

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

č. 4/2020 (Trnůvka) 

17) Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jinačovice 

č. 5/2020 (Fotbalová školička) 

18) Místní akční skupina Brána Brněnska – účast obce v programovém období (2021–2027) 

19) Nájemní smlouva – tenisové sportoviště (TK Jinačovice) 

20) Schválení záměru na prodej části pozemku parc. č. 731/1 v k. ú. Jinačovice 

21) Prominutí nájemného za objekt č. p. 4 (Centrála u Kašny) 

22) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 442/30 a 442/40 

v k. ú. Jinačovice – splašková kanalizace (Banador, s. r. o.) 

23) Darovací smlouva – příspěvek na opravu komunikace (p. Havlásek) 

24) Darovací smlouva – příspěvek na opravu komunikace (p. Kubák) 

25) Darovací smlouva – pozemek parc. č. 113/2 v k. ú. Jinačovice (Kubantovi) 

26) Darovací smlouva – pozemek parc. č. 112/2 v k. ú. Jinačovice (Frýbovi) 

27) Darovací smlouva – pozemek parc. č. 115/2 v k. ú. Jinačovice (Kubantovi) 

28) Námitky k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 



29) Lokalita Skalky II. – stavební pozemky (Územní studie) 

30) Informace k nově pořizovanému územnímu plánu 

31) Různé, diskuze 

Hlasování č. 15/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 16/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Jinačovice za rok 

2019, tvoří přílohu č. 3 zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 16/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 17/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Jinačovice 

za rok 2019 ve výši 64,29 Kč do rezervního fondu.  

Hlasování č. 17/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 18/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje řádnou Účetní závěrku ke dni 31. 12. 2019, která 

tvoří přílohu č. 5 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 18/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení č. 19/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Závěrečný účet obce Jinačovice za rok 2019 

a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2019 bez výhrad. Závěrečný účet tvoří přílohu 

č. 6 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 19/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 20/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje odpověď na stanovisko týkající se zřízení 

vodovodní přípojky č. p. 32, odpověď tvoří přílohu č. 7 zápisu z veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 20/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 21/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje výpověď dodávky plynu s firmou Energie Pro 

a pověřuje starostu k uzavření nové smlouvy s novým dodavatelem. 

Hlasování č. 21/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 22/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. BM-

014330058033/001 k pozemkům č. 116/1, 671 a 1158 v k. ú. Jinačovice, která tvoří přílohu 

č. 8 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 22/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 



Usnesení č. 23/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje smlouvu o vkladu majetku do svazku obcí – části 

vodovodu a splaškové kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko). Smlouva 

o vkladu, tvoří přílohu č. 9 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 23/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 24/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu č. 1/2020 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Jinačovice. Smlouva tvoří přílohu 

č. 10 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 24/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 25/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu č. 2/2020 pro SK Jinačovice. Smlouva tvoří přílohu č. 11 zápisu 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 25/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Urban). 

 

Usnesení č. 26/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu č. 3/2020 pro TK Jinačovice. Smlouva tvoří přílohu č. 12 zápisu 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 26/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 27/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu č. 4/2020 pro Trnůvku. Smlouva tvoří přílohu č. 13 zápisu z veřejného 

zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 27/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (T. Dvořák). 

 

Usnesení č. 28/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu č. 5/2020 pro Fotbalovou školičku. Smlouva tvoří přílohu č. 14 zápisu 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 28/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 29/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice rozhoduje o zařazení obce Jinačovice do území působnosti 

Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s., IČ: 22712372, na programové období 2021–

2027. 

Hlasování č. 29/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 30/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje nájemní smlouvu s TK Jinačovice, nájemní 

smlouva tvoří přílohu č. 15 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 30/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č. 31/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 731/1 

v k. ú. Jinačovice. 

Hlasování č. 31/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 32/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice promíjí panu Janu Jelínkovi, jako nájemci objektu č. p. 4, 

nájemné ve výši 24 000 Kč za dobu tří měsíců z důvodu mimořádné situace způsobené 

nemocí COVID-19. Nájemné se promíjí s odkazem na existenci důležitého zájmu obce podle 

ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích, kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci, 

a zachování dobrých mravů ve smluvním vztahu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 

občanského zákoníku. 

Hlasování č. 32/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 33/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

k pozemkům parc. č. 442/30 a 442/40 v k. ú. Jinačovice. Smlouva tvoří přílohu č. 16 zápisu 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 33/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 34/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje darovací smlouvu na opravu komunikace s panem 

Havláskem. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 17 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce Jinačovice. 

Hlasování č. 34/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

Usnesení č. 35/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje darovací smlouvu na opravu komunikace s panem 

Kubákem. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 18 zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce Jinačovice. 

Hlasování č. 35/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

Usnesení č. 36/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Darovací smlouvu na pozemek parc. č. 113/2 

v k. ú. Jinačovice s manželi Kubantovými. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 19 zápisu 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 36/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

Usnesení č. 37/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Darovací smlouvu na pozemek parc. č. 112/2 

v k. ú. Jinačovice s manželi Frýbovými. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 20 zápisu 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 37/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

 

 



Usnesení č. 38/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje Darovací smlouvu na pozemek parc. č. 115/2 

v k. ú. Jinačovice s manželi Kubantovými. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 21 zápisu 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice. 

Hlasování č. 38/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

Usnesení č. 39/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje podání námitek k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Hlasování č. 39/2020: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 40/2020 

Zastupitelstvo obce Jinačovice schvaluje záměr na pořízení územní studie v lokalitě Skalky 

(pozemky parc. č. 1010/3, 4, 5 a 6 v k. ú. Jinačovice) a jako určeného zastupitele stanovuje 

pana Ing. Jana Urbana. 

Hlasování č. 40/2020: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marek Haluza). 

 

 

 
 

Jan Kazda, v. r. 

starosta obce 


