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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 21/2022 

Den a místo zasedání:  8.6.2022 v klubovně ve Vinarech 

Jednání zahájeno: 18:00 hodin. 

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

Jablonovská Romana, Jiří Štoček, Schovánek Milan, Zechovský Jiří, Benešová Jana 

 

Omluveni: 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 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:  Vršťala Bohuslav, Schovánek Milan 

  8   hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 1/21/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

   8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 2/21/2022: 

ZO projednalo výsledek výběrové řízení Vinary – rekonstrukce místních komunikací a 

chodníků a schválilo uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou: PORR 

a.s.,Praha, IČO: 43005560 - celková cena bez DPH 5 867 759,68.-Kč, cena s DPH 

7 099 989,21.-Kč. Tato smlouva může být uzavřena pokud nikdo ze zúčastněných firem nepodá 

námitku vůči výsledku VŘ, lhůta pro podání námitek vůči VŘ uplyne 15.6.2022 ve 24.00 hod, 

smlouva o dílo s vítězným uchazečem může být uzavřena 16.6.2022. 

 

   8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 3/21/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje svoz plastů v nádobách 240l z každé domácnosti/svoz 1x 

měsíčně, termín zahájení září 2022. 

 

   8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 4/21/2022 

Zastupitelstvo souhlasí s navrženou realizační prioritou komplexních pozemkových úprav v k.ú. 

Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota. (viz příloha č.3). 

 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení: 5/21/2022 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.  Navyšuje se v příjmech o 75 500.-Kč, navyšuje se ve 

výdajích o 75 500.-Kč -  (viz. příloha č.2) 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Diskuse:  

1) Cca od září 2022 bude do každé nemovitosti k nádobám na komunální odpad 

rozvezena nádoba na plasty o obsahu 240 l, svozy plastů budou 1x za měsíc, pokud by 

tato frekvence nestačila, svozy se navýší – to se ukáže časem. Svozy plastů budou 

zdarma. Kontejnery na plasty budou v obcích do konce roku 2022, pak budou zrušeny. 

2) Komunální volby:  23-24.9.2022 – sestavení kandidátek. 

 

Info starostky: 

 

Starostka obce jednání ZO ve 19.00 hodin ukončila. 

 

Zapsala: 

Romana Jablonovská……………………………………… 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Vršťala Bohuslav………....………………………………. 

 

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

 

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

        Ing. Štěpánka Holmanová                                             Pavel Špinka 

                  starostka                                                             místostarosta 


