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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 28/2015 

Den a místo zasedání:  16.9. 2015 v klubovně ve Vinarech 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

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

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 Luboš, Štoček Jiří 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Přijato  bez připomínek 

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

USNESENÍ 

 
Usnesení: č.1/28/2015: Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje návrh programu dnešního 

zasedání ZO. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 2/28/2015 

ZO schvaluje jako zhotovitele akce „ Oprava chodníku Smidarská Lhota“ firmu Stavoka 

Kosice 130, Kosice 503 51 IČ: 25275119 -  za cenu 586 654.-Kč s DPH 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 Usnesení č. 3/28/2015 

ZO schvaluje prodej obecního majetku - pozemek v k.ú.: Kozojídky u Vinar zapsané na LV 

10001, parcela č 35/2 (zahrada) o výměře 370 m2 p. Zechovskému Jiří, bytem Kozojídky 22, 

507 03 Vysoké Veselí za cenu 18 500.-Kč a to včetně nákladů spojených s převodem 

nemovitosti. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 4/28/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 (viz. příloha č.1) 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 5/28/2015  

ZO schvaluje záměr prodeje obecního majetku - pozemků v k.ú.: Vinary zapsané na LV 

10001,  a to parc.č.: 559/59 o výměře 69 m2, p.č.:559/16 o výměře 132 m2, p.č.: 559/60 o 

výměře 33 m2, p.č.: 559/61 o výměře 50 m2, p.č.: 559/62 o výměře 108m2,p.č.: 560/20 o 

výměře 109 m2, p.č.: 559/79 o výměře 13 m2, p.č.st:120/3 o výměře 23 m2, p.č.st.:112/4  o 

výměře 19 m2. Celkem výměra 556 m2  

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 6/28/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje členství v dobrovolném svazku obcí Pocidlinsko a pověřuje 

starostku podpisem Smlouvy o zřízení dobrovolného svazku Pocidlinsko.  

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 7/28/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram oprav veřejného osvětlení v obcích Vinary, 

Janovice, Smidarská Lhota. Opravy budou probíhat v měsíci březnu, červnu, září a v druhé 

polovině měsíce listopad do 10.prosince každého roku. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 8/28/2015 

ZO Vinary nemá námitek k  zahrnutí části k.ú.Smidarská Lhota do obvodu KoPÚ a souhlasí s 

možností změny katastrální hranice s k.ú.Křičov. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

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

Zapisovatel Ivana Janovcová  přečetla  zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 9/28/2015:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 28. zasedání 

ZO Vinary. 

 

  9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Diskuse: Posunutí dokončení vodovodu ve Smidarské Lhotě do 31.8.2016. Přípojky k 

nemovitostem budou budovány v období duben-květen 2016. 

 

Starostka obce jednání ZO ve 20. 00 hodin ukončila. 

 

Zapsal: 

Janovcová Ivana 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

Štoček Jiří...........……..……………….………......     

                  

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

   Ing. Štěpánka Holmanová                                                   Špinka Pavel 

              starostka                                                                  místostarosta 

 


