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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 33/2016

Den a místo zasedání:  22.6. 2016 v klubovně ve Smidarské Lhotě
Jednání zahájeno: 19:00 hodin.
Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Schovánek Milan, Zechovský Jiří, 
Schovánek Luboš, Štoček Jiří, Vršťala Bohuslav, Janovcová Ivana, Chlubna Petr

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, Zechovský Jiří

  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.1/33/2016: Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje návrh programu dnešního
zasedání ZO.

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 2/33/2016
Zastupitelstvo  schvaluje  předložený  plán  financování  obnovy  vodovodů  a  kanalizací  pro
vodovod Smidarská Lhota a Kozojídky pro léta 2016-2025. Finanční prostředky alokované na
obnovu vodovodu budou ve výši 10 000.-Kč ročně.

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 3/33/2016
ZO  schvaluje  záměr  prodeje  obecního  majetku  zapsané  na  LV  10001,  v k.ú.  Vinary  -
Smidarská Lhota.  Budova bývalé školy čp.43 -  na st.  parc.  č.  st.49 o výměře 872 m2 +
přilehlé pozemky p.č.: 72/2 o výměře 891 m2 a p.č.: 73 o výměře 76 m2. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se
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Usnesení č. 4/33/2016
ZO schvaluje záměr odprodeje pozemku v k.ú.Vinary p.č. 45/5 - část 46 m2 z celkových 650 
m2  s tím, že bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu.

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č.5/33/2016
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace z Ministerstva zemědělství  -  rozhodnutí MZ reg.č. 347/2016-
17250BI   na rekonstrukci kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě ve výši 532 000.-
Kč. (viz. příloha č.2)              

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č.6/33/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 (viz. příloha č.3)

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: č. 7/33/2016:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 33. zasedání 
ZO Vinary.

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Diskuse: Připomínka p. Fialkové a p. Linkové - chodník - práce firmy, zemina (navezená
jílová), odvoz věnce od památníku, zasypání kanálové vpusti u Linků ( firma, která prováděla
stavbu vodovodu), p. Linková - dotaz na lípy (suché větve - odstranit), p. Linek - dotaz na
cenu  za  zhotovení  vodovodu  -  žádost  o  nahlédnutí  do  dokumentace  (cena  za  zakázku  -
vodovodní řad je vyvěšena na webu obce již měsíc)), p. Linek - oprava sochy za Krausovými
- padá (měli opravit zastupitelé Smidarské Lhoty již v minulém volebním období), v minulém
roce byla znečištěná obec od p. Bažanta - upozornit letos, provoz klubovny - hasiči končí k
30.6.2016 + zkontrolovat inventář drobného majetku (předávací protokol od p. Fialkové z
roku 2009)

Starostka obce jednání ZO ve 20 00 hodin ukončila.

Zapsal:
Janovcová Ivana................................................................

Ověřovatelé zápisu:

Schovánek Milan……....………………………………...

Zechovský Jiří...........……..……………….……….........

    ………………………………………                                 ……………………………………….   
   Ing. Štěpánka Holmanová                                                   Špinka Pavel
              starostka                                                                  místostarosta
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