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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 8/2020 

Den a místo zasedání:  27.1.2020 v klubovně ve Vinarech 

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: Schovánek Milan, Zechovský Jiří 

    8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 1/8/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 2/8/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení zakázky „Odstranění objektu občanské vybavenosti 

čp.53, Vinary“ dle doporučení výběrové komise firmě Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 

51 Kosice IČ: 25275119 – za  1 245 909,71.-Kč. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 3/2020 

Zastupitelstvo schvaluje výši odměn dle Nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách za výkon 

funkce členů zastupitelstev s platností od 1.2.2020 ve výši  

člen zastupitelstva obce                             měsíční odměna ve výši                   1 448.-Kč 

člen výboru nebo komise                           měsíční odměna ve výši                      413.-Kč 

předseda výboru nebo komise                   měsíční odměna ve výši                          0.-Kč 

celkem  zastupitel  měsíční odměna ve výši                                                   1 861.-Kč 

místostarosta                                            měsíční odměna ve výši                  26 051.-Kč                                                                                             

starosta                                                      měsíční odměna ve výši                 28 946.-Kč 

 7 hlasů pro, 1 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: : č 4/8/2020 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1.  

 8 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. 5/8/2020:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 8. zasedání 

ZO Vinary. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Starostka obce jednání ZO v 19.20 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská…………………………………… 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Schovánek Milan……....………………………………. 

 

Zechovský Jiří ……..……………….………………….    

       

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                             Pavel Špinka 

                  starostka                                                     místostarosta 


