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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 43/2018 

Den a místo zasedání:  28.3. 2018 v klubovně v Kozojídkách 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Schovánek Luboš, Janovcová Ivana, Chlubna Petr, Jiří Štoček 

Omluveni: Zechovský Jiří 

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: Ivana Janovcová 

Ověřovateli byli určeni: Schovánek Luboš, Chlubna Petr 

     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: č. 1/43/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního 

zasedání  

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 Usnesení: č.2/43/2018: Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje předložený Plán společných 

zařízení zpracovaný v rámci návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Křičov, včetně 

ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov (viz. příloha č.1).     

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 3/43/2018: 

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku za rok 2017, účetní výkazy - rozvahu, 

výsledovku a přílohu k účetní závěrce ( viz. příloha č. 2). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 4/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Vinary za rok 2017 v předloženém znění 

(viz. příloha č.3). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 5/43/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši  

2 641 555,09.- Kč a schvaluje převod hospodářského výsledku po zdanění ve výši  

2 641 555,09.- Kč na účet 432 – nerozdělený zisk minulých období. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 6/43/2018 

ZO schvaluje měsíční odpisový plán majetku obce Vinary na rok 2018 (viz. příloha č.4). 

 8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 7/43/2018:  

ZO schvaluje aktuální znění povolenek + ceník povolenek k rybolovu pro rybníky 

„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice na rok 2018 (viz. příloha č.5) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 8/43/2018 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1. . Navyšuje se v příjmech o 228 330.-Kč, navyšuje 

se ve výdajích o 228 330.-Kč -  (viz. příloha č.6) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení  9/43/2018 

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 5.6.2018 v Hradci Králové. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 10/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn na dohody o provedení práce na 100.-Kč/hod 

s platností od 1.7.2018. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 11/43/2018 

ZO schvaluje prodej pozemků 

- za cenu 26 800.-Kč celkem - včetně nákladů spojených s převodem (vyhotovení 

ZP, právnické služby), pozemky jsou v k.ú. Vinary u Smidar v majetku obce Vinary 

zapsaných na LV 10 001 . Jedná se o pozemky původní parcela č. 26 – 126m2 – členěno na 

parcely 26/1 – 36m2 a 26/2 – 90 m2 ( p.č. 26/2 -90m2 – záměr prodeje), dále původní parcela 

č. 650 – 1403m2 – členěno na parcely 650/1 – 1358m2 a 650/2 – 45m2 – (p.č. 650/2 – 45m2 

– záměr prodeje) – GP 1167/2017-602. Tento prodej je z důvodu narovnání vlastnických 

vztahů. Tento záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce (i elektronické) od 12.12.2017 do 

27.12.2017.  

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č.12/43/2018 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis smlouvy o partnerství a poskytování služeb 

v oblasti rozvoje a implementace služeb Technologického centra ORP Nový Bydžov (příloha 

č.7) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.13/43/2018 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-2000382/VB/1 (viz. příloha č.8). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 14/43/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výstavbu nového venkovního vedení 110kV mezi městem 

Nový Bydžov a obcí staré místo je požadavek na propojení stávajících rozvoden velmi 

vysokého napětí a tím provedení zálohování napájecí schopnosti distribuční soustavy pro 

koncové odběratele. (viz, příloha č.9) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 15/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu p. p. č. 689/3 o rozloze 266m2 v k.ú. 

Vinary  

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 16/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p. č. 205/4 o rozloze 96m2 v kat. území 

Janovice u Vinar 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 17/43/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do 

výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb č. 712018 a pověřuje starostku 

obce podpisem smlouvy 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Informace starostky: informace o SÚPM na rok 2018, prodloužení termínu dokončení 

stavby KD Kozojídky 

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

Zapisovatelka Ivana Janovcová přečetla zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 18/43/2018:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 43. 

zasedání ZO Vinary. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO ve 20.20 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Ivana Janovcová 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

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

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 




