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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 5/2019 

Den a místo zasedání:  21.8.2019 v klubovně ve Vinarech  

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová,Vršťala Bohuslav,  

Jablonovská Romana,Jiří Štoček, Pavel Špinka, Martin Soukup, Chlubna Petr  

 

Omluveni: Schovánek Milan, 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 7 členů ZO, zastupitelstvo je 

usnášení schopné. Poté určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního 

zasedání. 

Zápis ze zasedání provedl: Romana Jablonovská 

Ověřovateli byli určeni: Jiří Štoček, Martin Soukup 

      7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č.1/5/2019:  

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

     7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení:  č. 2/5/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení od smlouvy o dílo: firmou Jokas 

s.r.o., Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov jako zhotovitele akce: 

“Objekt občanské vybavenosti Kozojídky čp. 48 – oprava omítky, včetně 

statického zajištění“. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 3/5/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele akce - KD Kozojídky – oprava 

venkovní omítky vč. statického zajištění firmu : Stavos Nechanice, Palackého 

70 Nechanice IČ: 27482391 s nabídkovou cenou 2 123 913,15.-Kč. vč. DPH 

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

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy a nákup pozemků s 

majitelem nemovitosti a pozemku ČFS ALFA INVEST s.r.o.

 a to: 

 pozemek parc. č. st. 147, o výměře 431 m2 (zapsané v katastru nemovitostí), 

druh zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č. p. 53, 

v části obce Vinary, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 136, o 

výměře 2685 m2 (zapsané v katastru nemovitostí), druh ostatní plocha, vše 

zapsané na LV č. 736, pro katastrální území Vinary u Smidar, obec Vinary, 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Hradec Králové. Za kupní cenu výše 623 000.-Kč. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 5/5/2019 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3.   

 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. 6/5/2019:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení 

ze 5. zasedání ZO Vinary. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO v 19.30 hod. hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská 

Ověřovatelé zápisu: 
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Štoček Jiří……....………………………………....... 

 

Soukup Martin ……..……………….……………………    

       

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 




