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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 4/2019 

Den a místo zasedání:  26.6.2019 v klubovně v Kozojídkách 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová,Vršťala Bohuslav, Jablonovská Romana, 

Zechovský Jiří, Jiří Štoček, Pavel Špinka, Schovánek Milan 

 

Omluveni: Martin Soukup, Chlubna Petr 

Zápis ze zasedání provedl: Romana Jablonovská 

Ověřovateli byli určeni: Jiří Štoček, Vršťala Bohuslav 

 

Usnesení: č. 1/4/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání, bod č. 7 

vypuštěn. 

     7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení  2/4/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu ke smlouvě o nájmu pozemku s V+H 

Betta a.s., Vinary 99, 503 53 Smidary ( viz příloha č.1) 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení  3/4/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou vyhlášku -  a to Obecní úřad ve 

Vinarech, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 

40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném 

znění a ust.§ 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění rozhodl o  zařazení uvedených pozemních komunikací (viz příloha 1) 

do kategorie místních komunikací. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení  4/4/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2019, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.   

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení  5/4/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace obcí Vinary z Programu obnovy 

venkova ve výši 828 000.-Kč na projekt „ Objekt občanské vybavenosti 

Kozojídky čp.48 – oprava omítky včetně statického zajištění. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 6/4/2019 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.  Navyšuje se v příjmech o 944 000 -Kč, 

navyšuje se ve výdajích o 944 000.-Kč -  (viz. příloha č.2) 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

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

návrhy nejsou. 

Zapisovatelka Romana Jablonovská přečetla zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 7/4/2019:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení 

ze 4. zasedání ZO Vinary. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO ve 19.40 hod. hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Štoček Jiří……....………………………………....... 

 

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

 

                                                                                                                                                

     …………………………………                               …………………………   

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 


