
                                                                                                                Usnesení ze zasedání č. 10/2020 

                                                                                                                                         ze dne 18.5.2020 

 

1 

 

USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 10/2020 

Den a místo zasedání:  18.5.2020 na v budově bývalé školy v Janovicích 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Jablonovská Romana, Jiří Štoček, Schovánek Milan, Zechovský Jiří, Benešová Jana 

 

Omluveni: Chlubna Petr 

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, Vršťala Bohuslav 

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 1/10/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

   8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

2. Složení slibu člena zastupitelstva obce 

Starostka Ing. Štěpánka Holmanová požádala novou členku ZO Janu Benešovou ( náhradník 

za odstoupeného Martina Soukupa a Karla Krause) o složení slibu. Před složením slibu 

starostka upozornila, 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 starostka přečetla 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 vyzvala paní Benešovou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k 

podpisu na připravený arch (příloha č. 1)  

Usnesení: č. 3/10/2020: 

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku za rok 2019, účetní výkazy - rozvahu, 

výsledovku a přílohu k účetní závěrce ( viz. příloha č. 2). 

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 4/10/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Vinary za rok 2019 v předloženém znění 

(viz. příloha č.3). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 5/10/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši  

3 941 715,61-Kč a schvaluje převod hospodářského výsledku po zdanění ve výši  

3 941 715,61-Kč na účet 432 – nerozdělený zisk minulých období. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č. 6/10/2020:  

ZO schvaluje aktuální znění povolenek + ceník povolenek k rybolovu pro rybníky 

„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice na rok 2020. Cena povolenek na 700.-Kč za dospělou 

osobu/rok, děti do 15 let 150.-Kč/rok, počet ulovených ryb/rok  - 5 ks  (viz. příloha č.4)  

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 7/10/2020 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1.  Navyšuje se v příjmech o 15 000 .-Kč, navyšuje se 

ve výdajích o 15 000.-Kč -  (viz. příloha č.5) 

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 8/10/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č.4/9/2020 záměr pronájmu pozemku v k.ú. 

Janovice u Vinar p.č. 97/32 a p.č. 97/21  

 8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 9/10/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení zakázky „Přístavba a nástavba obecní klubovny ve 

Vinarech“ firmě Stavos Nechanice Palackého 70, Nechanice IČ:27482391 s nejnižší 

nabídkovou cenou 1 804 374.-Kč vč. DPH . 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

Usnesení  10/10/2020 

Zastupitelstvo obce deleguje starostku  Ing. Štěpánku Holmanovou jako zástupce obce Vinary 

při zastupování na řádné valné hromadě firmy - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, která se koná 25.6.2020 v Hradci Králové. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

Unesení 11/10/2020 

Zastupitelstvo obce Vinary souhlasí se zařazením území své obce do území působnosti místní 

akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. na programové období 2021 – 2027. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení 12/10/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1000.-Kč na Babybox pro odložené děti fy 

Statim, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek 

 5 hlasů pro, 1 proti, 2 zdržel se 
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Usnesení: č. 13/10/2020 

  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 10. zasedání ZO Vinary. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

Diskuse: Informace starostky: Napojení septiků do dešťové kanalizace, každý občan by měl 

mít povolení na vypouštění odpadních vod – není možné mít napojen septik napřímo do 

dešťové kanalizace, občan musí umět doložit doklad o vývozu septiku od certifikované firmy 

– NELZE, aby septiky vyvážely soukromé osoby neznámo kam.  

Zastupitelstvo obdrželo informaci, že do oblasti Hliňáku v Janovicích jsou vyváženy fekálie 

ze septiků. Toto bude kontrolováno a případně vyžadován doklad od občanů o likvidaci 

fekálií. 

Starostka obce jednání ZO ve 20.15 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská…………………………………… 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Schovánek Milan………....………………………………. 

 

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

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                             Pavel Špinka 

                  starostka                                                     místostarosta 


