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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 11 /2020 

Den a místo zasedání:  26.8.2020 v klubovně ve Smidarské Lhotě 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Jiří Štoček, Zechovský Jiří, Chlubna Petr, Benešová Jana 

 

Omluveni: Schovánek Milan 

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: Chlubna Petr, Štoček Jiří 

    8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 1/11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

   8  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 2/11/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení zakázky „Zateplení objektu obecní klubovny 

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

nabídkovou cenou 704 983.-Kč vč. DPH . 

 7 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

Usnesení: 3/11/2020 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3.  Navyšuje se v příjmech o 800 500.-Kč, navyšuje se 

ve výdajích o 800 500.-Kč -  (viz. příloha č.1) 

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 4/11/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku v k.ú. Vinary u Smidar p.č. 49/5 – 178 

m2, p.č.49/2 – 3 507 m2 a p.č. 49/11 – 42 m2. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 5/11/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku a to v k.ú. Janovice u Vinar a to p.č. 

97/21 a  p.č.97/26 . 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: 6/11/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Vinary u Smidar a to p.č. 

121/2 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

  

Usnesení: č.7/11/2020 

  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 11. zasedání ZO Vinary. 

  8 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

Diskuse: 

Starostka informovala o zahájení projektových příprav na připojení na ČOV Smidary a 

zbudování kanalizace v obci Smidarská Lhota, opět dotazy na zhotovení chodníků – chodníky 

se zatím dělat nebudou z důvodu nedostatku finančních prostředků - investic v ostatních 

obcích a z důvodu budoucí stavby kanalizace. 

Starostka obce jednání ZO ve 20.00 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská…………………………………… 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Chlubna Petr…………....………………………………. 

 

Štoček Jiří …………..……………….………………….    

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                   Pavel Špinka 

                  starostka                                       místostarosta 


