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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 31/2016

Den a místo zasedání:  16.3. 2016 v budově staré školy v Janovicích
Jednání zahájeno: 19:00 hodin.
Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Schovánek Milan, Chlubna Petr, 
Zechovský Jiří, Schovánek Luboš, Janovcová Ivana, Štoček Jiří

Omluveni: Vršťala Bohuslav
Hlasování:     hlasů pro,     proti,   zdržel se
Starostka  obce  Ing.  Štěpánka  Holmanová  v 19.00  zahájila  zasedání,  přivítala  přítomné
zastupitele  a  sdělila,  že je přítomno 8 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, Štoček Jiří

  8 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.1/31/2016: Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje návrh programu dnešního
zasedání ZO.

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: č. 2/31/2016:
ZO  projednalo  a  schválilo  roční  účetní  závěrku  za  rok  2015,  účetní  výkazy  -  rozvahu,
výsledovku a přílohu k účetní závěrce.

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 3/31/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Vinary za rok 2015 v předloženém znění.

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 4/31/2016
Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 
2 037 336,73.- Kč a schvaluje převod hospodářského výsledku po zdanění ve výši 
2 037 336,73.- Kč na účet 432 – nerozdělený zisk minulých období.

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se
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Usnesení 5/31/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary 
s Ing. Františkem Cabicarem na rok 2016.

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 6/31/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 (viz. příloha č.3)

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: č. 7/31/2016: 
ZO schvaluje aktuální znění povolenek + ceník povolenek k rybolovu pro rybníky 
„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice a rybníček v Janovicích směr Starý Bydžov na rok 
2016 (viz. příloha č.4)
 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 8/26/2016
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, která se koná 8.6.2016 v Hradci Králové.

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: 9/31/2016
ZO schvaluje měsíční odpisový plán majetku obce Vinary na rok 2016 (viz. příloha č.5).

 8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: 10/31/2016
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební úpravy kaple Panny Marie Sedmibolestné na
st.p.39   v  k.ú.  Smidarská  Lhota  v  rámci  dotačního  programu  na  udržování  a  obnovu
kulturního dědictví venkova ze SZIF. 

 8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: 11/31/2016
ZO schvaluje aktualizaci směrnice na zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy pro
obec Vinary ( příloha 6)

 8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: č. 12/31/2016:  
ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 31. zasedání ZO Vinary.

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se
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Diskuse: Informace o rybníku Hliňák  Janovicích, o kapličce ve Smidarské Lhotě.

Starostka obce jednání ZO ve 20.00 hodin ukončila.

Zapsal:
Janovcová Ivana

Ověřovatelé zápisu:

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

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

      

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