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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 17/2021 

Den a místo zasedání:  13.10.2021 na  v klubovně v Kozojídkách 

Jednání zahájeno: 18:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Jablonovská Romana, Jiří Štoček, 

Benešová Jana, Vršťala Bohuslav, Zechovský Jiří 

 

Omluveni: Schovánek Milan, Chlubna Petr 

 

Hlasování:     hlasů pro,     proti,   zdržel se 

Starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová v 18.00 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, Štoček Jiří  

    7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 1/17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

   7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 2/17/2021: 

ZO obce schvaluje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Vinary, zapsané na LV 10 001 – 

původní p. č. 121/2 o výměře 4 804 m2, na pozemky -  nově dle: 

GP 205-104/2021 –p.č. 121/9 – 1 091m2 a p.č. 121/8 – 1082 m2. 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 3/17/2021 

„Obec Vinary schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Rekonstrukce místní komunikace 

a chodníků v obci Vinary“ z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu 117D8210A 

Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2022. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 4/17/2021 

ZO schvaluje podání žádosti Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR o dotaci na obnovu a 

vybudování dětských hřišť v obci Vinary (místní části Kozojídky, Smidarská Lhota, 

Janovice). Název projektu „Dětská hřiště v obci Vinary“ 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: 5/17/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4.  Navyšuje se v příjmech o 124 000.-Kč, navyšuje se 

ve výdajích o 124 000.-Kč -  (viz. příloha č.1) 

  7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 6/17/2021 

ZO schvaluje aktualizaci Plánu společných zařízení po návrhu nového uspořádání pozemků 

pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, vč. ucelené části k.ú. Červeněves, 

Chotělice a Smidarská Lhota – dokumentace k datu 06/2021, zpracovatel INGEOS spol. 

s r.o., Teplice. (viz příloha č.2) 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 7/17/2021 

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje aktualizaci Rozvojového plánu na rok 2021-2028 

(viz příloha č.3). Platnost Rozvojového plánu obce Vinary je do 31.12.2024 – poté je 

nutné plán aktualizovat. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

Informace starostky: 

Vážení občané, věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají odvozu a 

likvidace odpadu pro rok 2022 a další období. Zřejmě jste všichni zaregistrovali, že naši 

zákonodárci schválili nová legislativní pravidla pro systémy odpadového hospodářství a 

vybírání poplatků. Přijetí nových zákonů zásadně mění řadu věcí v těchto systémech, zejména 

pak způsob stanovení úhrady, a to jak pro svozové společnosti a obce, ale zejména pro 

občany. Od roku 2022 již veškeré platby za odpad jsou poplatkem. Výše poplatku, kterou 

musí schválit zastupitelstvo a učiní tak neprodleně cca v prosinci hned, jak nám novou 

vyhlášku Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra schválí, „KAŢDÁ OBEC, KTERÁ 

CHCE I V ROCE 2022 VYBÍRAT POPLATKY ZA ODPADY MUSÍ PŘIJMOUT 

NOVOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU A STANOVIT NĚKTERÝ Z NOVÝCH 

POPLATKŮ.“ 

Novinkou je, ţe jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně, a to zákoně o 
místních poplatcích. Obce mají na výběr ze dvou poplatků, u druhého z nich je pak 
ještě zapotřebí zvolit jeden z tří základů. Jedná se o: 

 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 
 místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

přičemţ si obce musejí vybrat některý ze základů: 
o kapacita soustřeďovacích prostředků, 
o hmotnost vyprodukovaného odpadu, 
o objem vyprodukovaného odpadu. 
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I podle nové právní úpravy platí, ţe si obce musejí vybrat pouze jednu variantu 
zpoplatnění, jednotlivé poplatky ani základy nelze kombinovat 

Podrobnější informace Vám včas sdělíme. 

2. Oprava veřejného osvětlení v obci Vinary a Janovice se z důvodu omezení dodávky  

materiálu (světelných zdrojů) prodlužuje do 31.5.2022. 

3. Kanalizace Smidarská Lhota – na začátku roku 2022 bude obcházet projektant 

s místostarostou jednotlivé nemovitosti ve Smidarské Lhotě ohledně umístění 

kanalizačních přípojek – občané budu včas obesláni dopisem. 

 

Starostka obce jednání ZO ve 19.00 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská…………………………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

Štoček Jiří …………..……..……………….…………………..    

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                             Pavel Špinka 

                  starostka                                                              místostarosta 


