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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 42/2017 

Den a místo zasedání:  11.12. 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, Štoček Jiří. 

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 Milan, Schovánek Luboš 

     8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Přijato bez připomínek 

Zápis usnesení z minulého zasedání přečetl: místostarosta – Špinka Pavel. 

USNESENÍ 

Usnesení: č.1/42/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání 

ZO 

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 2/42/2017 

ZO schvaluje rozpočet obce Vinary na rok 2018 jako schodkový. Závaznými ukazateli 

v příjmech i výdajích jsou nejvyšší druhové třídy. (viz příloha č. 1) 

 (viz. příloha č. 1) 

Rozpočet 2018 

Příjmy celkem: 7 870 000.-Kč 

Výdaje celkem: 16 373 000.-Kč 

Zapojení zůstatku z minulých let: - 8 503 000.-K 

 

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 3/42/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020. (viz 

příloha č. 3) 
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  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení č. 4/42/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.  měsíční odměnu za výkon 

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a to s platností od 1.1.2018  (viz. příloha č.4)  

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 5/42/2017 

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

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č. 6/42/2017 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost firmy ELPROM CZ, S.R.O., 

– uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: IP-12-

2009360/VB/2 a smlouvu o právu provést stavbu č: IP-12-2009360/SoPPS/1  na 

připravovanou stavbu rodinného domku v k.ú. Kozojídky – p.č. 50/22a 121/8. V rámci stavby 

bude na parcele 15/2 v k.ú. Kozojídky u Vinar umístěn nový kabelová pilíř SS100/NKE1P-C. 

Napojení tohoto nového kabelového pilíře bude provedeno z přípojkové skříně SP200/NSP1-

P a proveden protlak pod místní komunikací, kde bude veden kabel AYKY 4x25 do nového 

pilíře (příloha  č.6) 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se  

 

Usnesení: č. 7/42/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr záměr prodeje pozemku v k.ú. Vinary  - dle GP – T-

22/2017. Obec Vinary obdržela  žádost od p. 

y. Jedná se o odprodej  pozemků 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). Tento záměr prodeje je z důvodu narovnání 

vlastnických vztahů. (viz příloha č.7) 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel  
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Usnesení č. 8/42/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí dotace  dle zákona č. 24/2015 Sb. – pro 

Knihovnu města Hradec Králové na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních 

knihovnických služeb  -  ve výši 5 000.-Kč. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č. 9/42/2017 

Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem nebytových prostor – prostor klubovny čp. 14 

Smidarská Lhota.. 

 

 8 hlasů pro, 0  proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 10/42/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary 

s Ing. Františkem Cabicarem na rok 2018. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.11a/42/2017 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí způsob zapojení do plánování a financování 

sociálních služeb správního území ORP Nový Bydžov 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.11b/42/2017 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvou o poskytnutí dotace na částečnou úhradu běžných 

výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb Duha o.p.s., se sídlem Julia Fučíka 

873, 504 01 Nový Bydžov. IČ:25999150 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č.11c/42/2017 

Zastupitelstvo obce schválilo první část dotace na částečnou úhradu běžných výdajů 

spojených s poskytováním sociálních služeb Duha o.p.s., se sídlem Julia Fučíka 873, 504 

01 Nový Bydžov. IČ:25999150 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 11d/42/2017 

Zastupitelstvo obce schválilo druhou část dotace na částečnou úhradu běžných výdajů 

spojených s poskytováním sociálních služeb Duha o.p.s., se sídlem Julia Fučíka 873, 504 01 

Nový Bydžov. IČ:25999150 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Diskuse: Klubovna čp.14 Smidarská Lhota. Klubovnu bude využívat pouze SDH a bude 

sloužit k pronájmu na jednorázové akce pro občany.  Klubovna se bude využívat za účelem 

pořádání veřejných jednorázových akcí (volby, schůze spolků, různé brigády a oslavy) 

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

Zapisovatelka Ivana Janovcová přečetl zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 12/42/2017:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 42. 

zasedání ZO Vinary. 

     9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO ve 20.15 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Ivana Janovcová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

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

       

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                       místostarosta 

 




