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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 13/2020 

Den a místo zasedání:  9.12.2020 v budově bývalé školy v Janovicích 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Jablonovská Romana, Jiří Štoček, Zechovský Jiří, Chlubna Petr, Schovánek Milan 

 

Omluveni: Jana Benešová 

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, Bohuslav Vršťala 

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení: č. 1/13/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního 

zasedání. 

 

     8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení č: 2/13/2020 

ZO schvaluje rozpočet obce Vinary na rok 2021 jako schodkový. Závaznými ukazateli 

v příjmech i výdajích jsou nejvyšší druhové třídy. (viz příloha č. 1) 

Rozpočet 2021 

Příjmy celkem: 7 439 000.-Kč 

Výdaje celkem: 16 429 000 .-Kč 

Zapojení zůstatku z minulých let: - 8 990 000-.Kč 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.:  3/13/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2023  

(viz příloha č. 2) 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č.: 4/13/2021 

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 2021  -  ve výši 500.-Kč. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení: č.: 5/13/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary 

s Ing. Františkem Cabicarem na rok 2021. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Usnesení č.: 6/13/2020 

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 22 120.-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 2021 a úhrada do 31.12.2021 a pověřuje místostarostu p. 

Pavla Špinku podepsáním smlouvy. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

 

Usnesení č.: 7/13/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s 

 VaK Hradec Králové a.s. IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec 

Králové. Jedná se o pozemky p.č. 32/10, 50/22, 53/3, 68/5, 68/13, 68/68, 111, 121/8, 121/9, 

148 a st.č. 72 zapsaných v obci Vinary a katastrálním území Kozojídky u Vinar a pozemku 

p.č. 648/1 zapsaného v obci Vinary a katastrálním území Vinary u Smidar u Katastrálního 

úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listech vlastnictví 

č. 10001. 

 Obec touto smlouvou zřizuje ve prospěch VaK HK na dobu neurčitou věcné břemeno ve 

smyslu služebnosti spočívající v právu: 

- umístění, uložení a provozu vodovodu ve služebném pozemku, 

- vstupu a vjezdu v nezbytném rozsahu na služebný pozemek za účelem provádění kontroly, 

údržby, stavebních úprav, oprav, odstranění vodovodu. 

Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 2000,- 

Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) bez DPH a bude zaplacenaVaK HK na základě faktury 
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vystavené obcí nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení vyrozumění o provedení vkladu 

věcného břemene do katastru nemovitostí a se splatností 15 dní od doručení VaK HK. 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

Informace starostky|: 

Od 1.1. 2021 firma na svoz odpadu FCC Lodín navýšila cena za svoz odpadu o 5%. 

Limit na osobu (komunální odpad) je 200 kg/osobu, bude-li tento limit překročen bude 

obci doúčtován nadlimit částkou 300.-Kč/t. Cena za svoz komunálního odpadu se pro 

občany na rok 2021 nemění. 

 

 

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

Zapisovatelka Romana Jablonovská přečetla zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 8/13/2020:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení ze 13. zasedání 

ZO Vinary. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Starostka obce jednání ZO v 19.50.hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Chlubna Petr……….……....………………………………....... 

 

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

       

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

                  starostka                                                                  místostarosta 


