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USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vinary, 

konaného dne 31.10. 2018, od 18:50 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vinary (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 18.50 hodin dosavadní starostkou obce Ing. Štěpánkou Holmanovu („dále jako 

„předsedající“).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 

nebo hlasování (lhůta uplynula dne 26.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vinary 

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 

31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz kniha 

prezence) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 

všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). 

 

* * * 

 

 

Předsedající Ing. Štěpánka Holmanová požádala zvolené členy obecního zastupitelstva 

o složení slibu. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné 

členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil 

přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou 

má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vinary a jejích občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 

archu (příloha č. 1)  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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Usnesení:  

Zastupitelstvo obce Vinary určuje ověřovatele zápisu:  Jiří Štoček a Milan Schovánek, 

 zapisovatelem Ing. Romanu Špinkovou 

 

  9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

 Program a pořadí jednání obecního zastupitelstva bylo schváleno všemi členy     

zastupitelstva. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno. 

            Usnesení: 

Obecní zastupitelstvo stanovuje veřejný způsob hlasování  pro volbu starosty a 

místostarosty. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se, 

 

Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno. 

            Usnesení: 

            Obecní zastupitelstvo zvolilo do funkce starosty obce Ing. Štěpánku Holmanovou 

 

 9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno. 

            Usnesení: 

Obecní zastupitelstvo zvolilo do funkce místostarosty obce p. Pavla Špinku 

 

 9 hlasů pro,  0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno. 

          Usnesení: 

          Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor jako pětičlenný a kontrolní výbor jako    

          tříčlenný. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno. 
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 Usnesení: 

 Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru p. Romanu  Jablonovskou 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno. 

 

 Usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru p. Bohuslava Vršťalu 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru  - Bohuslav Vršťala, Petr Chlubna, Jiří 

Zechovský, Milan Schovánek 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.9/1/2018 bylo schváleno. 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce volí tyto členy kontrolního výboru  - Martin Soukup, Jiří Štoček 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon 

funkce členů zastupitelstev -  odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

   9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

  Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.  Navyšuje se v příjmech o 1 718 215.-Kč, navyšuje se 

ve výdajích o 135 000.-Kč -  (viz. příloha č.2) 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

  Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno. 
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Usnesení: 

ZO schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smlouvními stranami: Obcí 

Vinary a Firmou Gas Net Ústí n/L, - zastoupené 

společností na základě plné moci GridSevis, s.r.o., 

 a Lenkou Vyčítalovou, na pozemku KN 

parc.č. 648/1 zapsaného na LV 10001 pro k.ú. Vinary - v pozemku je uložena plynovodní 

přípojka pro č.p.69 v obci Vinary - č. stavby 9900097276. Jednorázová úplata za zřízení 

věcného břemene se stanovuje na částku 1  000.-Kč.  

 

   9 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

 

  Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno. 

 

Diskuse:  

p. Kozák - chodníky Vinary - že s ním nebyla o chodnících vedena diskuse 

p. Vyčítal - dotaz na chodníky ve Smidarské Lhotě - část ke Smidarům, kde chodníky nejsou 

p, Jór - rozbitá příjezdová cesta+chodník+kanálová vpusť 

 

Návrh a schválení usnesení z dnešního jednání: 

Zapisovatelka paní Ing. Romana Špinková přečetla zápis z dnešního jednání a návrh 

usnesení z tohoto zasedání obecního zastupitelstva. Zápis z jednání a usnesení z tohoto 

zasedání obecního zastupitelstva byl schválen členy zastupitelstva. 

 

    9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19.50 hodin 

 

Zapisovatel:Ing. Romana Špinková ……………………………………….. 

 

            Ověřovatelé zápisu: 

Štoček Jiří                       ………………………………………. 

 

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

 

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

        Starosta                                                        místostarosta 

 

Přílohy zápisu: 
1) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích 
3) Měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
 
Zápis usnesení byl vyhotoven dne: 31.10.2018 




