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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 30/2015 

Den a místo zasedání:  16.12. 2015 v klubovně v Kozojídkách 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Schovánek Milan, Chlubna Petr, 

Zechovský Jiří, Vršťala Bohuslav, Schovánek Luboš, Janovcová Ivana, Štoček Jiří 

Omluveni:  

Hlasování:     hlasů pro,     proti,   zdržel se 

Starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová v 19.00 zahájila zasedání, přivítala přítomné 

zastupitele a sdělila, že je přítomno 9 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné. Poté 

určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. 

Zápis ze zasedání provedl: Janovcová Ivana 

Ověřovateli byli určeni: Schovánek Milan, Schovánek Luboš 

  9 hlasů pro, 0 proti,  0 zdržel se 

Přijato  bez připomínek 

Zápis usnesení z minulého zasedání přečetl: místostarosta – Špinka Pavel. 

Starostka se zeptala, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky. 

Bez připomínek. 

 

USNESENÍ 
 

Usnesení: č.1/30/2015:  

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 2/30/2015 

ZO schvaluje rozpočet obce Vinary na rok 2016 (viz. příloha č. 1) 

Rozpočet 2016  

Příjmy celkem: 6 043 000.-Kč 

Výdaje celkem: 8 705 000.-Kč 

Zapojení zůstatku z minulých let: - 2 662 000.-Kč 

 

   9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 3/29/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č 5 (viz. příloha č.2) 

 

   9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 4/30/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  příjem dotace a uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem  

na realizaci stavby " Vodovod Smidarská Lhota" ve výši 1 600 000.-Kč. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

5. Příjem dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje – na financování výdajů jednotky 

sboru dobrovolných hasičů 

 

Usnesení č. 5/30/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  příjem dotace a uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem 

na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vynaložených v roce 2015 

ve výši 5 600.-Kč. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace dle zákona č. 24/2015 Sb. – Knihovna města Hradec 

Králové 

 

Usnesení č. 6/30/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí dotace Knihovně města Hradec Králové -  

ve výši 5 000.-Kč. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.7/30/2015 

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 7/26/2015 za dne 13.5.2015 - záměr prodeje obecního 

majetku a ruší usnesení č. 3/27/2015 ze dne 24.6.2015 prodej obecního majetku. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.8/30/2015 

ZO schvaluje zrušení dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Novobydžovsko" k 31.3.2016. 

Zrušení bude provedeno bez likvidace a veškeré jmění a závazky, práva a povinnosti přejdou na nový 

dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 9/ 30/2015 

ZO bere na vědomí   Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 

2014 – 2022.  

 

 9 hlasů pro, 0 proti, .0zdržel se 

Usnesení: č. 10/30/2015:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 30. 

zasedání ZO Vinary. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO ve 19.45 hodin ukončila. 

 

Zapsal: 

Janovcová Ivana 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Schovánek Luboš……....………………………………....... 

 

Schovánek Milan...........……..……………….……….............     

 

   

    ………………………………………                                 ……………………………………….    

   Ing. Štěpánka Holmanová                                                   Špinka Pavel 

              starostka                                                                  místostarosta 

 


