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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 14/2021 

Den a místo zasedání:  22.3.2021 v KD Kozojídky 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Jablonovská Romana, Jiří Štoček, Schovánek Milan, Zechovský Jiří. 

 

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: Zechovský Jiří, Štoček Jiří 

    7  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Poté starostka obce předložila návrh programu a zeptala se přítomných, zda někdo chce 

program doplnit, změnit či některý z navržených bodů vypustit. Vzhledem k tomu, že se dále 

nikdo nepřihlásil, nechala starostka o programu v navrženém znění hlasovat. 

 

Usnesení č. 1/14/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

   7  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 2/14/2021: 

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku za rok 2020, účetní výkazy - rozvahu, 

výsledovku a přílohu k účetní závěrce ( viz. příloha č. 1). 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 3/14/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Vinary za rok 2020 v předloženém znění 

(viz. příloha č.2). 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 4/14/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši  

3 578 947,41-Kč a schvaluje převod hospodářského výsledku po zdanění ve výši  

3 578 947,41-Kč na účet 432 – nerozdělený zisk minulých období. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 



                                                                                                                Usnesení ze zasedání č.14 /2021 

                                                                                                                                         ze dne 22.3.2021 

 

2 

 

 

Usnesení č. 5/14/2021 

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje měsíční odpisový plán majetku obce Vinary na rok 

2021.  

(viz. příloha č.3). 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 6/14/2021:  

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

„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice na rok 2021. 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)  

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 7/14/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1.  Navyšuje se v příjmech o 605 200 .-Kč, navyšuje se 

ve výdajích o 605 200.-Kč -  (viz. příloha č.5) 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 8/14/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku: p.č.: původní 65 v k.ú. Vinary -  140 

m2 , LV 283 ve vlastnictví Macák Miroslav,  a Macáková Pavla,  

 se dělí se na 65/1 – 111 m2, 65/2 – 14 m2, 65/3 – 15 m2 – s obcí Vinary 

budou směňovat p.č.: 65/2 – 14 m2, 65/3 – 15 m2. 

p.č. původní 649 – 6 622 m2, ve vlastnictví obce Vinary zapsané na LV 10 001 se dělí na 

649/1 – 6 599 m2 a 649/2 – 23 m2 – směna s Macákem Miroslavem,  a 

Macákovou Pavlou,  

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení  9/14/2021 

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 25.6.2021 v Hradci Králové. 

 6 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

 

Usnesení: č. 10/14/2021 

  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 14. zasedání ZO Vinary. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 
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Diskuse:  

Info starostky: 

1) ptačí chřipka – Vinary, Kozojídky, Smidarská Lhota, Janovice – pásmo dozoru – letáky 

poslány k vyvěšení na úřední desky - Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění 

postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací 
potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Způsob přenosu ptačí chřipky:K přenosu dochází především 
trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem 
s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.). Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných 
ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.). Příznaky ptačí chřipky: Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou 
netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví 
úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. 
Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. 
Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích edém hlavy Mohou se objevit otoky a krváceniny na 
končetinách  

V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně 

příslušnoukrajskou veterinární správu. Řiďte se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa. 

2) na obec jsou zakoupeny antigenní testy – v případě potřeby mohou využít i občané – 

předem po telefonické domluvě se starostkou – tel: 736 601 096 

 

Starostka obce jednání ZO ve 20.00 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská…………………………………… 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Zechovský Jiří………....………………………………. 

 

Štoček Jiří ……..……………….………………….    

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                        Pavel Špinka 

                  starostka                                                         místostarosta 




