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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 25/2015 

Den a místo zasedání:  11.3. 2015 v klubovně v Kozojídkách 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Janovcová Ivana, Štoček Jiří,  Schovánek 

Luboš, Schovánek Milan, Chlubna Petr, Zechovský Jiří, Vršťala Bohuslav 

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: Zechovský Jiří, Schovánek Milan 

  hlasů pro,  proti,  zdržel se 

Přijato  bez připomínek 

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

USNESENÍ 
Usnesení: č.1/25/2015:  

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č. 2/25/2015: 

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku za rok 2014, účetní výkazy - rozvahu, 

výsledovku a přílohu k účetní závěrce. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 3/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Vinary za rok 2014 v předloženém znění. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 4/25/2015 

Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši  

1 561 523,10 Kč a schvaluje převod hospodářského výsledku po zdanění ve výši  

1 561 523,10 Kč na účet 432 – nerozdělený zisk minulých období. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení 5/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary 

nezávislým  auditorem Ing. Františkem Cabicarem, osvědčení KA ČR č. 1511. 

  

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 6/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového 

prodeje na území obce Vinary (místní části Kozojídky, Janovice, Smidarská Lhota, viz. 

příloha č.3) 

 9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 7/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2015 o stanovení systému 

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

nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinary. (viz. příloha č.4) 

 9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 8/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2015 , kterou se stanoví 

systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 

veřejné zeleně na území obce. (viz. příloha č.5)    

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 9/25/2015 

Zastupitelstvo schvaluje jmenování  starostky Ing. Štěpánky Holmanové a místostarostu  

p. Pavla Špinku  jako osoby oprávněné pro jednání v komisi pro rozvoj mikroregionu 

Novobydžovsko. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 10/25/2015 

Zastupitelstvo obce deleguje  starostku  Ing. Štěpánku Holmanovou jako zástupce obce 

Vinary při zastupování na řádné valné hromadě firmy - Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení 11/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Kozojídky u Vinar -  Marii a Pavlu 

Navrátilovým, bytem Kozojídky 10, 507 03 Vysoké Veselí. 

Jedná se o pozemek č. 53/3 v kú. Kozojídky u Vinar o celkové výměře 1 158 m2. 

Pachtovné činí: roční sazba za m2 - 1 158 m2 x 0,30.-Kč = 347.-Kč. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 12/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  pronájem části pozemku parcely č. 81/5 v k.ú. Smidarská 

Lhota u Vinar p. Miloši Čakymu, bytem Červeněves 84, 503 53 Smidary, uvedené 

v přiloženém situačním nákresu, a to část označenou číslem: 10 o výměře 4 036 m2, číslem 8 

o výměře 1 480 m2, číslem 7 o výměře 1 583 m2, číslem 6 o výměře 9 866 m2, číslem 5 o 

výměře 1 656 m2, číslem 4 o výměře 6 076 m2, číslem 3 o výměře 2 600 m2  tj. celkem 27 

297 m2 (2,73 ha). (viz. příloha č.6 situační nákres) 

Pachtovné: roční sazba za m2 - 27 297m2 x 0,30.-Kč = 8 189.-Kč. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 13/25/2015 

ZO schvaluje měsíční odpisový plán majetku obce Vinary na rok 2015. (viz. příloha č.7) 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 14/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 (viz. příloha č.8) 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 15/25/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace na akci „vodovod Smidarská Lhota“ ve výši 

5 636 000.-Kč 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.16/25/2015:  

ZO schvaluje znění smlouvy o paušálním příspěvku majitele připojované nemovitosti na 

vodovodní přípojku akce "vodovod Smidarská Lhota“ (příloha č. 9) a částku paušálního 

příspěvku majitele připojované nemovitosti na vodovodní přípojku ve výši 10 000.-Kč 

 

 9 hlasů pro, 0 proti,  0 zdržel se. 
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Usnesení č.17/25/2015: 

ZO bere výsledek výběrového řízení na vědomí a schvaluje  firmu Hnízdo René Hlušičky 

105, IČ.: 68216262 jako zhotovitele opravy KD Kozojídky za cenu 328 905.-Kč s DPH.  

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 18/25/2015:  

ZO schvaluje aktuální znění povolenek + ceník povolenek k rybolovu pro rybníky 

„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice a rybníček v Janovicích směr Starý Bydžov na rok 

2015 (viz. příloha č.10) 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Program zasedání ZO byl vyčerpán, připomínky a jiné dotazy nejsou nebo návrhy nejsou. 

Zapisovatelka Ivana Janovcová přečetla zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 19/25/2015:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 25. 

zasedání ZO Vinary. 

 

  9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Diskuse: 

Přípravy na návštěvu Kozojídek z Moravy. 

Starostka obce jednání ZO ve 20.20 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Janovcová Ivana 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

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

                  

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

   Ing.Štěpánka Holmanová                                                   Špinka Pavel 

              starostka                                         


