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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 35/2016 

Den a místo zasedání:  26.10. 2016 v klubovně v Kozojídkách  

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Jiří,Vršťala Bohuslav, Schovánek Luboš 

Omluveni: Janovcová Ivana, Chlubna Petr 

Zápis ze zasedání provedl: Pavel Špinka 

Ověřovateli byli určeni: Schovánek Luboš, Štoček Jiří 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

USNESENÍ 
 

Usnesení: č.1/35/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání 

ZO 

     7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č.2/35/2016 

Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v k.ú.Vinary parc.č. 45/39 o výměře 40 m2, 

zapsané na LV 10 001, p. Kozáku Miroslavovi, xxxxxxxxxxxxxxxza cenu dle znaleckého 

posudku  -  8000.-Kč, včetně nákladů spojených s převodem majetku. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 3/35/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku od p. Porsche Josefa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 

jedná se o pozemek č.644/8 v k.ú. Vinary u Smidar o celkové výměře 137 m2 za cenu 4 110.-

Kč 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č 4/35/2016 

ZO schvaluje záměr prodeje objektu bývalé prodejny čp.13 na p.č. st. 115 v k.ú. Vinary. 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 5/35/2016 

ZO souhlasí, aby ucelená část k.ú. Smidarská Lhota o výměře 12,3675 ha byla řešena 

komplexními úpravami v k.ú. Smidary jako její rozšířený obvod. Důvodem je možná změna 

katastrálních a obecních hranic mimo zastavěné území obce (viz. příloha č.1). 

 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: 6/35/2016 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5 ( viz. příloha č.2) 

 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 7/35/2016 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2017-2018 ( viz. příloha č.3) 

 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 8/35/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí dotace Knihovně města Hradec Králové -  

ve výši 5 000.-Kč. 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel  

Usnesení č. 9/35/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do dotačního programu  POV 2016 (dt 1) 

Královéhradeckého kraje  na výstavbu sběrného místa u OÚ Vinary 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Informace starostky: 

výstavba sběrného místa u OÚ Vinary, oprava KD Kozojídky v roce 2017, informace o 

sociálních bytech 

Usnesení: č. 10/35/2016:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 35. 

zasedání ZO Vinary. 

 

     7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO ve 20 hodin ukončila. 

 

Zapsal: Špinka Pavel............................................................. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

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

 

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

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 

 


