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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 34/2016 

 

Den a místo zasedání:  25.7. 2016 na Obecním úřadě ve Vinarech 

Jednání zahájeno: 18:00 hodin. 

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

Schovánek Luboš, Štoček Jiří, Vršťala Bohuslav, Chlubna Petr 

Omluveni: Janovcová Ivana  

Hlasování:     hlasů pro,     proti,   zdržel se 

Starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová v 18.00 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: Špinka Pavel 

Ověřovateli byli určeni: Vršťala Bohuslav, Chlubna Petr 

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Přijato  bez připomínek 

Starostka se zeptala, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky. 

Bez připomínek. 

USNESENÍ 
 

Usnesení: č.1/34/2016: Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje návrh programu dnešního 

zasedání ZO. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 2/34/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního majetku zapsaného na LV 10001, v k.ú. Vinary 

- Smidarská Lhota - budova čp.43 -  na st. parc. č. st.49 o výměře 872 m2 + přilehlých 

pozemků p.č.: 72/2 o výměře 891 m2 a p.č.: 73 o výměře 76 m2 - panu Robinu Turnovskému, 

nar.:2.3.1993, bytem Smidarská Lhota 39, 503 53 Smidary za cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 500 000.-Kč včetně nákladů spojených s převodem majetku. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 3/34/2016 

ZO schvaluje firmu  Stavoka Kosice a.s. Kosice 130, 503 51, IČ: 25275119 jako zhotovitele  

rekonstrukce - udržovacích prácí na objektu Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě 

za cenu 842 402,23.-Kč 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 4/34/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr odkoupení pozemku v k.ú. Vinary p.č. 644/8 o výměře 137 

m2. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 5/34/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi 

převodcem - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště 

Hradec Králové Horova 180, 502 06 Hradec Králové a nabyvatelem obcí Vinary- jedná se o 

pozemek p.p.č.:188, druh ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v účetní hodnotě 

89 649.-Kč. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č.: 6/34/206 

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

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení: č. 7/34/2016:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 34. zasedání 

ZO Vinary. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Diskuse:  

 

Starostka obce jednání ZO ve 19 00 hodin ukončila. 

 

Zapsal: 

Špinka Pavel.............................................................. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

Chlubna Petr...................……..……………….……….... 

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

   Ing. Štěpánka Holmanová                                                   Špinka Pavel 

              starostka                                                                  místostarosta 


