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USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 40/2017

Den a místo zasedání:  29.6. 2017  v klubovně ve Vinarech
Jednání zahájeno: 19:00 hodin.
Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Schovánek Milan,Vršťala Bohuslav, 
Schovánek Luboš, Chlubna Petr, Zechovský Jiří, Jiří Štoček, Janovcová Ivana
Omluveni: 

Hlasování:     hlasů pro,     proti,   zdržel se

Starostka  obce  Ing.  Štěpánka  Holmanová  v 19.00  zahájila  zasedání,  přivítala  přítomné
zastupitele a sdělila,  že  je přítomno 9 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení  schopné. Poté
určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání.

Zápis ze zasedání provedl: Janovcová Ivana
Ověřovateli byli určeni: Vršťala Bohuslav, Zechovský Jiří

     9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Přijato bez připomínek

USNESENÍ

Usnesení: č.1/40/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání
ZO

     9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: č. 2/40/2017:
Zastupitelstvo  bere  na  vědomí  zprávu Jiřího  Černého i  odůvodnění  víceprací  a  schvaluje
podpis  dodatku  ke  smlouvě  s  firmou  provádějící  stavbu  Stavoka  Kosice  a.s.  na  akci
"Stavební úpravy stávajícího objektu čp. 48  - KD Kozojídky" - ve výši 1 693 362.-Kč s
DPH. (příloha č.1)

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 3/40/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Vinary, zapsané na LV 10 0001,
jedná se o pozemky: st.pozemek p.č. st 112/4 - zast.plocha a nádvoří – 19 m2, st.pozemek p.č.
st.  120/3  zast.  plocha  a  nádvoří,  st.pozemek  –  23m2,  p.č.  559/16  ostatní  plocha,  zeleň,
st.pozemek – 132m2,  p.č. 559/59 ostatní plocha – 69m2, p.č. 559/60 ostatní plocha – 33m2,
p.č. 559/61 ostatní plocha -50 m2, p.č. 559/62 ostatní plocha – 108m2, p.č. 559/79 ostatní
plocha – 13m2,  p.č.  560/20 ostatní  plocha  – 109m2,  st.poz.  p.č.  560/22 ostatní  plocha –
435m2.  

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se
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Usnesení č. 4/40/2017
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku v k.ú. Kozojídky u Vinar -  zapsaný na LV
10001 ve vlastnictví obce Vinary - p.č. 121/10 - 127 m2. Jedná se o odprodej části pozemku
p.č. 121/8,  po jeho rozdělení dle geometrického plánu č. GP 110-83/2017 nově vznikla p.č.
121/10  -  127 m2.

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

5. Usnesení č. 5/40/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků dle geometrického plánu č. 99-
247/2017. Jedná se o pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro
katastrální území Kozojídky u Vinar, ve vlastnictví Obce Vinary: část pozemku p.č. st.72 
(nová p.č. 149 dle GP) o výměře 18 m² a část pozemku p.č. 68/44 (nová p.č. 68/69 dle GP) o 
výměře 168 m² -celkem 186 m²... za pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 676 pro katastrální území Kozojídky u Vinar, ve vlastnictví paní Mgr. Lucie 
Libánské: část pozemku p.č. st.71 (nová p.č. 148 dle GP) o výměře 35 m² a části pozemku p.č.
68/33 (nová p.č. 68/67 a 68/68 dle GP) o výměře 151 m², celkem 186 m² 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

6. Usnesení č. 6/40/2017
Zastupitelstvo  obce  schvaluje rozšíření  obvodu  KoPÚ Chotělice  i  o  ucelené  části  v  k.ú.
Smidarská Lhota, z důvodu možnosti narovnání katastrálních hranic - viz. příloha č.2.

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: č. 7/40/2017:
ZO bere  na  vědomí  výsledek  výběrového  řízení   "Opravu  zdrojů  veřejného  osvětlení  ve
Smidarské  Lhotě"  a  schvaluje  p.Schovánka  Luboše,  Janovice  67,  Hlušice  503  56,  IČO:
66830931 jako zhotovitele akce "Opravu zdrojů veřejného osvětlení ve Smidarské Lhotě" za
cenu 321 660.-Kč včetně DPH.

 8 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se

Usnesení č. 8/40/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č.: 97/23 zapsané na LV 10001 o výměře
1 062m2 v k.ú. Janovice u Vinary p. Milanu Schovánkovi,  Janovice 68 503 56 Hlušice za
700.-Kč/rok. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 9/40/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 - viz. příloha č. 3

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se
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Usnesení č. 10/40/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú Vinary, zapsaných na LV 10001
ve vlastnictví obce Vinary: p.č. 594/5 - 23m2, 582/10 - 260m2, 594/6 - 253m2, 594/3 - 53m2,
736/3 - 56m2 a st.p.č. 153/3 - 31m2( umístěna budova) - celkem 676m2. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení: č. 11/40/2017:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 40. zasedání
ZO Vinary.

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se

Starostka obce jednání ZO ve 20. 00 hodin ukončila.

Zapsala:
Janovcová Ivana
Ověřovatelé zápisu:

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

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

      

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