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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 7/2019 

Den a místo zasedání:  11.12.2019 v budově bývalé školy v Janovicích 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Vršťala Bohuslav,  

Jablonovská Romana, Jiří Štoček, Martin Soukup, Schovánek Milan, Zechovský 

Jiří 

 

Omluveni: Chlubna Petr 

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: Soukup Martin, Bohuslav Vršťala 

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 1/7/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 

dnešního zasedání. 

 

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.2/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny katastrální hranice mezi k.ú. 

Chotělice, k.ú. Smidary a k.ú. Smidarská Lhota navrhovanou v rámci 

Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. 

Smidary a Smidarská Lhota. Ke změně dojde za předpokladu, že pozemkové 

úpravy schválí vlastníci, nová hranice  s nimi bude projednávána.(příloha č.1) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 3/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán společných zařízení pro KoPÚ 

v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, který 

zpracoval Ing. Pavel Jakubův, firma Agroplan, spol. s r.o.(příloha č.2) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č: 4/7/2019 

ZO schvaluje rozpočet obce Vinary na rok 2020 jako schodkový. Závaznými 

ukazateli v příjmech i výdajích jsou nejvyšší druhové třídy. (viz příloha č. 3) 

Rozpočet 2020 

Příjmy celkem: 8 088 000.-Kč 

Výdaje celkem: 11 123 000 .-Kč 

Zapojení zůstatku z minulých let: - 3 035 000-.Kč 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č.:  5/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 – 2022 

(viz příloha č. 4) 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 6/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření knihovny v Janovicích a zrušení její 

činnosti k 31.12.2019. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 7/7/2019 

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 na rok 2020  -  ve výši 500.-Kč. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: č.: 8/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření 

obce Vinary s Ing. Františkem Cabicarem na rok 2020. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 9/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Duhy o.p.s. Nový Bydžov a podpis 

smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb Duha o.p.s., se 

sídlem Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov. IČ:25999150 ve výši 21 150.-Kč 

a bere na vědomí druhou část platby: platba 300Kč/klienta/měsíc poskytování 

služby, maximálně ale 20.000 Kč/rok. Platba na základě výzvy Duhy o.p.s. 

v prosinci 2020 a úhrada do 31.12.2020 a pověřuje místostarostu p. Pavla 

Špinku podepsáním smlouvy. 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

Usnesení č.: 10/7/2019 

Zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny za svoz komunálního odpadu od 

1.1.2020 

13 svozů (svoz 1x za měsíc)                                                              700.-Kč 

26 svozů (svoz 1x za 14 dnů)                                                         1 500.-Kč 

39 svozů (svoz 1x za 14 dní v létě a1 x týdně v zimně)                 1 900.-Kč 

CH chalupářské – 1 x za 14 dní svoz pouze v letních měsících        800.-Kč 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení č.: 11/7/2020 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-

2018094/VB/02 podle ustanovení § 1257 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. 

Občanského zákoníku a ustanovení § 25 odst. 4 zákona č.458/2000 Sb. 

Energetického zákona. Mezi obcí Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary 

IČ:00269751 a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV.-
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Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 01, IČ: 24729035. Věcné břemeno se 

zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000.-Kč. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 12/7/2019 

ZO schvaluje prodej části pozemku za 53 000.-Kč (dle znaleckého posudku) p. 

Jaroslavu a Aleně Klemešovým, 

v k.ú. Vinary u Smidar, p.č. 644/1 ve vlastnictví obce Vinary - LV 

10 001 - nově vzniklá parcela 644/11 – o výměře 203 m2 -  Geometrický plán č. 

PGP – 12242019-402.  

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 13/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán rozvoje sportu na rok 2020-2025“ (viz 

příloha č. 5) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 14/7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktuální znění „Plánu činnosti orgánů obce při 

mimořádných událostech“ ( příloha č.6) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

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

návrhy nejsou. 

 

Usnesení: č. 15/7/2019:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení 

ze 7. zasedání ZO Vinary. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO v 20.30 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská 

Ověřovatelé zápisu: 
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Soukup Martin……....………………………………....... 

 

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

       

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 




