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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 15/2021 

Den a místo zasedání:  14.6.2021 v klubovně ve Smidarské Lhotě 

Jednání zahájeno: 19:00 hodin. 

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

Jablonovská Romana, Jiří Štoček, Schovánek Milan, Benešová Jana 

 

Omluveni: Zechovský Jiří, Chlubna Petr 

 

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  

    7  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 1/15/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

   7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 2A/15/2021: 

ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení a schvaluje firmu k realizaci projektu 

obnovy svítidel veřejného osvětlení VO Vinary – EFEKT 2021 dle provedeného výběrového 

řízení  : Patrik Česák IČ: 88046079 Revoluční třída 186, Nový Bydžov na zhotovení zakázky 

za cenu 1 294 622,80.-Kč bez DPH,  1566 493,60.-Kč s DPH 

 ( viz. příloha č. 1). 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č.2B/15/2021 

Zastupitelstvo obce potvrzuje, že v rozpočtu obce je vyčleněna částka 1 600 000.-Kč Kč na 

úhradu nákladů spojených s realizací projektu. Schváleno ZO v rozpočtu na rok 2021 dne 

9.12.2020 usnesením 2/13/2020. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 3/15/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.  Navyšuje se v příjmech o 172 860  .-Kč, navyšuje se 

ve výdajích o 172 860.-Kč -  (viz. příloha č.2) 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: 4/15/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu a nákup pozemku: GP  č. 201-117/2020 

 p.č.: původní 65 v k.ú. Vinary -  140 m2 , LV 283 ve vlastnictví ************ se dělí se na 

65/1 – 111 m2, 65/2 – 14 m2, 65/3 – 15 m2 – s obcí Vinary směna za 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 *************. Rozdíl mezi směňovanými 

pozemky je 6 m, které obec Vinary odkoupí cenu 180.-Kč/m2 –tj.:1080.-Kč. 

 7  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 5/15/2021 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí aktualizaci Plánu společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. 

Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota a nemá připomínek. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 6/15/2021 

  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení z 15. zasedání ZO Vinary. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

Diskuse:  

Info starostky: Z důvodu havarijního stavu střech klubovny a sauny v Janovicích je nutné 

střechy urychleně opravit. Na střechách je potrhaná lepenka, prorůstají nálety z bříz, do budov 

zatéká a poškozuje se obecní majetek. Oplechování atiky je prorezlé na několika místech. 

Střechy je nutné urychleně opravit.  Předpokládaní cena opravy je cca 290 000.-Kč. 

Starostka obce jednání ZO ve 19.50 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská…………………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Vršťala Bohuslav………....………………………………. 

 

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

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                             Pavel Špinka 

                  starostka                                                              místostarosta 


