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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 36/2016 

Den a místo zasedání:  14.12. 2016 v budově bývalé školy v Janovicích 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Schovánek Milan,Vršťala Bohuslav, 

Schovánek Luboš, Janovcová Ivana, Chlubna Petr 

Omluveni: Štoček Jiří, Zechovský Jiří 

Zápis ze zasedání provedla: Ivana Janovcová 

Ověřovateli byli určeni: Schovánek Milan, Vršťala Bohuslav 

    7  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

USNESENÍ 
 

Usnesení: č.1/36/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání 

ZO 

    7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č. 2/36/2017 

ZO schvaluje rozpočet obce Vinary na rok 2017 (viz. příloha č. 1) 

Rozpočet 2017  

Příjmy celkem: 6 509 200.-Kč 

Výdaje celkem: 11 437 000.-Kč 

Zapojení zůstatku z minulých let: - 4 928 800.-Kč 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č. 3/36/2016 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6 ( viz. příloha č.2) 

 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 4/36/2016 

Zastupitelstvo schvaluje prodej objektu bývalé prodejny čp.13 v k.ú Vinary, zapsané na 

LV 10 001 na p.č.: st.115 ( pozemek není součástí prodeje, není ve vlastnictví obce) za cenu 

určenou znaleckým posudkem ve výši 480 000.-Kč, včetně nákladů spojených s převodem 

panu Miroslavu Macákovi xxxxxxxxxxxxxxx  a sl. Pavle Ulíkové,xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: č.5/36/2016 

Obecní zastupitelstvo schvaluje  záměr prodeje pozemku v k.ú.Smidarská Lhota -  parc.č. st. 

80 o výměře 7 m2, parcelu č. 334/2 o výměře 199 m2, parcelu č. 373/2 o výměře 109 m2 a 

parcela č. 373/7 o výměře 23 m2 – pozemky vznikly dle geometrického plánu PGP - 

1352/2016-602 z původního pozemku p.č. 334 na pozemky par.č.:334/1 a par.č.: 334/2 a 

pozemku par.č.: 373/2 na pozemek par.č: 373/2 a par.č.: 373/7 , pozemky jsou v majetku obce 

Vinary, zapsané na LV 10 001 – rozdělení a prodej pozemku byl proveden za účelem 

narovnání dle skutečnosti užívání a prodeje nově vzniklých pozemků. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se  

 

Usnesení: č. 6/36/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary 

s Ing. Františkem Cabicarem na rok 2017. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Informace starostky: z důvodu ohrožení bytové zástavby a stížnosti občanů  - pálení 

čarodějnic ve Smidarské Lhotě nebude probíhat u klubovny, pálení bude přemístěno za 

Smidarskou Lhotu, v prostoru u klubovny je vydán ZÁKAZ SKLÁDKY 

 

Usnesení: č. 7/36/2016:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 36. zasedání 

ZO Vinary. 

 

     7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO ve 19.35 hodin ukončila. 

 

Zapsala: Ivana Janovcová............................................................. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Schovánek Milan……....………………………………....... 

 

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

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 

 


