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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 2/2019 

Den a místo zasedání:  11.3. 2019 v budově bývalé školy v Janovicích 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Schovánek Milan,Vršťala Bohuslav, Jablonovská 

Romana, Zechovský Jiří, Soukup Martin, Chlubna Petr, Jiří Štoček 

 

Omluveni: Pavel Špinka 

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: Romana Jablonovská 

Ověřovateli byli určeni: Štoček Jiří, Vršťala Bohuslav 

     8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 1/2/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání  

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 2/2/2019: 

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku za rok 2018, účetní výkazy - rozvahu, 

výsledovku a přílohu k účetní závěrce ( viz. příloha č. 1). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 3/2/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Vinary za rok 2018 v předloženém znění 

(viz. příloha č.2). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 4/2/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši  

3 321 634,82.- Kč a schvaluje převod hospodářského výsledku po zdanění ve výši  

3 321 634,82- Kč na účet 432 – nerozdělený zisk minulých období. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 5/2/2019 

ZO schvaluje měsíční odpisový plán majetku obce Vinary na rok 2019 (viz. příloha č.3). 

 8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: č. 6/2/2019:  

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

„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice na rok 2019. Oproti roku 2018 se navyšuje cena 

povolenek na 700.-Kč za dospělou osobu/rok, děti do 15 let 150.-Kč/rok, počet ulovených 

ryb/rok  - 5 ks  (viz. příloha č.4)  

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 7/2/2019 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1.  Navyšuje se v příjmech o 37 200.-Kč, navyšuje se ve 

výdajích o 30 000.-Kč -  (viz. příloha č.5) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 8/2/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení pronájmu denní částky obecních prostor  - kluboven 

ve Vinarech, Janovicích, Smidarské Lhotě, Kozojídkýách, kulturního domu v Kozojídkách, 

sálu v budově bývalé školy v Janovicích. 

KD Kozojídky:  

občané s trvalým pobytem v obci     1 500.-Kč + energie   ostatní 5000.-Kč + energie 

sál v budově bývalé školy v Janovicích:  

občané s trvalým pobytem v obci     1 500.-Kč + energie   ostatní 3 000.-Kč + energie 

klubovny Vinary,  Janovice, Smidarská Lhota, Kozojídky: 

občané s trvalým pobytem v obci      500.-Kč                     ostatní 1000.-Kč   

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 9/2/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

zhotovení vkladu do KN pro kabelové vedení 1kV pro realizaci akce: Kozojídky, p.č. 15/2, 

p. Kratochvíl, -knn- IP-12-2009360/VB2, k.ú. Kozojídky u Vinar. S jednorázovou náhradou 

za zřízení věcného břemene ve výši 1000.-Kč. (viz příloha č.6) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 10/2/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový finanční příspěvek  každému nově  narozenému 

občánkovi ve výši  2 000.-Kč, příspěvek se netýká občanů, kteří mají trvalé bydliště na 

Obecním úřadě. Příspěvek bude předán na oficiálním "Vítání občánků", které pořádá Obecní 

úřad spolu s klubem žen cca 1x za 2 roky. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Diskuse: budova bývalého pohostinství Vinary - nabídka na odprodej, dotace na kompostéry 

pro občany byla přidělena - konkrétní podmínky budou sděleny až po výběrovém řízení na 

dodavatele kompostérů, VPP – žádost nebyla podána z důvodu nedostatku uchazečů o práci 
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na ÚP Nový Bydžov, rekonstrukce veřejného osvětlení Vinary, v Janovicích výměna 

světelných zdrojů.   

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

Zapisovatelka Romana Jablonovská přečetla zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 11/2/2019:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 2. zasedání 

ZO Vinary. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO ve 19.50 hod. hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Štoček Jiří……....………………………………....... 

 

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

 

        

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 


