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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 26/2015 

Den a místo zasedání:  13.5. 2015 v klubovně ve Smidarské Lhotě 

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 provedla:  Janovcová Ivana 

Ověřovateli byli určeni: Vršťala Bohuslav, Štoček Jiří 

  hlasů pro,  proti,  zdržel se 

Přijato  bez připomínek 

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

USNESENÍ 
Usnesení: č.1/26/2015 

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 2/26/2015: 

ZO schvaluje přijetí daru (dětských herních prvků) a podepsání darovací smlouvy se 

Společnou CIDLINOU zastoupenou Jiřím Šustrem, předsedou se sídlem Nepolisy čp,75, IČ: 

26662779, jedná se o dětská hřiště na pozemku parc.č.11 v k.ú.Kozojídky u Vinar, na 

pozemku parc. č.: 39/1 v k.ú. Janovice a na pozemku parc.č.117/1 v k.ú. Vinary.(viz. příloha 

č. 1a)  

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 3/26/2015: 

ZO schvaluje přijetí daru - odpočinková místa včetně vybavení a podepsání darovací smlouvy 

se Společnou CIDLINOU zastoupenou Jiřím Šustrem, předsedou se sídlem Nepolisy čp,75, 

IČ: 26662779, jedná se odpočinková místa na pozemku parc. č.9 v k.ú. Vinary u Smidar 

(verze A2),  parc.č.11 a 114/1 v k.ú.Kozojídky u Vinar (verze B), na pozemku parc. č.: 53/1 

v k.ú. Janovice u Vinar (verze A2) a na pozemku parc.č.333/1 v k.ú. Smidarská Lhota (verze 

A2), (viz. příloha č.1b)..  

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 4/26/2015 

ZO Vinary schvaluje příjem dotace z POV Královéhradeckého kraje na akci „Oprava 

chodníku ve Vinarech“ ve výši 270 500.-Kč 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 5/26/2015 

ZO schvaluje jako zhotovitele akce „ Oprava chodníku ve Vinarech“ p. Vladimíra Zubzandu, 

bytem Osecká 756, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 16285671 –za cenu 541 002,05.-Kč. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 6/26/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 (viz. příloha č.2) 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 7/26/2015 

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 

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

Zapisovatelka Ivana Janovcová přečetla zápis usnesení z dnešního zasedání. 

Usnesení: č. 8/26/2015:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 26. zasedání 

ZO Vinary. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Diskuse: 

započetí prací - výstavba vodovodu - konec července 2015,  

úplná uzavírka silnice II/327 Smidary - objížďka povede přes Smidarskou Lhotu, Vinary 

dotaz na snížení rychlosti v obci - bude vyvoláno opětovné řízení s dopravním inspektorátem 

Starostka obce jednání ZO ve 20.00 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Janovcová Ivana 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vršťala Bohuslav……....………………………………....... 

 

Štoček Jiří……..……………….……………………    

                   

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

   Ing.Štěpánka Holmanová                                                   Špinka Pavel 

              starostka                                                           místostarosta  


