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Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 12 /2020 

Den a místo zasedání:  19.10.2020 v Kulturním domě v Kozojídkách 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Jiří Štoček, Zechovský Jiří, Schovánek Milan 

 

Omluveni: Chlubna Petr, Benešová Jana 

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: Vršťala Bohuslav, Schovánek Milan  

      hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení č. 1/12/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 2/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy 

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

dokumentace vypracovaná firmou INGEOS, úpol. S.r.o. Teplice.  

 7 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

Usnesení: 3/12/2020 

ZO schvaluje přidělení zakázky a podpis smlouvy na zhotovení projekční a inženýrské práce 

na akci “Kanalizace Smidarská Lhota“ firmu PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec 

Králové IČ: 2594022 za cenu 847 000.-Kč vč. DPH. 

  

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 4/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v k.ú. Vinary, zapsané na LV 10 0001, původní 

číslování č. 49/5, 49/2, 49/11 – pozemky byly rozděleny -  geometrickým plánem č. 199-

76/2020.  Za cenu dle znaleckého posudku – 284,50771.-Kč/m2, včetně nákladů spojených 

s prodejem (vyhotovení znaleckého posudku, geometrický plán, právní služby) 

Pozemek dle GP č. 199-76/2020   :  

p.č. 49/12 –1231 m2 = .-Kč - SBD 
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p.č. 49/13 – 771 m2 = .-Kč – Miloslava Kuklová, 

p.č.49/5 –    363 m2 = .-Kč – Miloslava Kuklová, 

p.č. 49/14 – 468 m2 = .-Kč – Šepsová Michaela, 

p.č. 49/15 -  152 m2 = .-Kč – Tichá Marie, Vinary 

p.č. 49/16 – 155 m2 = .-Kč – Ivana Koníčková, 

p.č. 49/17 – 153 m2 = .-Kč – Marcela Gabrielová, 

p.č. 49/18 – 259 m2 = .-Kč – Lenka Kutová, 

p.č. 49/11 – 42 m2 = .-Kč – Lenka Kutová, 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 5/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku a to v k.ú. Janovice u Vinar a to za 

pozemek oddělený geometrickým plánem č. 78-051/2020 -  pozemek 97/61 o výměře 

598 m2 ve vlastnictví obce Vinary zapsané na LV 10 0001 za pozemek 97/62 o výměře 

598 m2 ve vlastnictví V+H Betta Vinary zapsané na LV 689. 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 6/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Vinary u Smidar a to p.č. 121/2 

za 5.-Kč za m2/ 1 rok. 

 

 7  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č.7/12/2020 A 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny Územního plánu obce Vinary č.1  

 7 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

Usnesení: č.7/12/2020 B 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Změny č. 1 ÚP Vinary zkráceným způsobem a 

pověřuje Ing. Štěpánku Holmanovou jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem 

 7  hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

 

Usnesení č.8/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 

(svítidel) v obci Vinary a Janovice z programu Efekt 2020 – vyhlášené Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

 

 



                                                                                                                Usnesení ze zasedání č. 12/2020 

                                                                                                                                       ze dne 19.10.2020 

 

3 

 

 

Usnesení č.9/12/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace 

v obci Vinary na p.p.č.649 z Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

 

 

  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 12. zasedání ZO Vinary. 

 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

 

Starostka obce jednání ZO ve 19.45 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská…………………………………… 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Schovánek Milan …………..……………….………………….    

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                   Pavel Špinka 

                  starostka                                       místostarosta 




