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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 2/2022 

Den a místo zasedání:  14.12.2022 v klubovně v Kozojídkách 

Jednání zahájeno: 18:00 hodin. 

Přítomni: Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Jiří Štoček, Miroslav Píša, Luboš 

Schovánek Milan Schovánek, Vlastimil Boudyš, Vršťala Bohuslav, Kratochvíl Štěpán 

 

Zápis ze zasedání provedl: Pavel Špinka 

Ověřovateli byli určeni: Štoček Jiří, Schovánek Milan 

 

Usnesení: č. 1/2/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

     9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č: 1/2/2022 

ZO schvaluje rozpočet obce Vinary na rok 2023 jako vyrovnaný. Závaznými ukazateli 

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

Rozpočet 2023 

Příjmy celkem: 11 301 000.-Kč 

Výdaje celkem: 11 301 000 .-Kč 

Zapojení zůstatku z minulých let: 0-.Kč 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č.:  3/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2025  

(viz příloha č. 2) 

  9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č.:  4/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem „Kanalizace a 

ČOV Vinary“ ve výši 300 000.-Kč 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 5/2/2022 

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 2023  -  ve výši 500.-Kč. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č.: 6/2/2022 

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 25 520.-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 2023 a úhrada do 31.12.2023 a pověřuje místostarostu p. 

Pavla Špinku podepsáním smlouvy. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 7/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2022 o místním poplatku ze psů 

–poplatek ze psa se navyšujě na 100.-Kč, a tímto se ruší OZV o místním poplatku ze psů ze 

dne 1.1.2012 (viz příloha č.4). 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č.: 8/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád obce Vinary a to s platností od 1.1.2023, tímto se 

ruší Jednací řád obce Vinary ze dne 22.12.2000 (viz. Příloha č.5) 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.: 9/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení finančních odměn za brigádnické hodiny ze  

100.-Kč/hodinu na 120.-Kč/hodinu a to s platností od 1.1.2023 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 10/2/2022 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4. (viz. příloha č.6) 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č.: 11/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary 

s Ing. Františkem Cabicarem na rok 2023. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 12/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělit zakázku – Oprava místní komunikace 

v Janovicích firmě: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, Praha 10, 100 00 – 499 488.-Kč 

s DPH. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 13/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělit zakázku – Rozšíření kanalizace Vinary firmě: 

Prois a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – 459 800.-Kč 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení 14/2/2022 

Dle novely nařízení 317/2017 Sb.schválené vládou dne 30.listopadu 2022 zastupitelstvo obce 

Vinary schvaluje navýšení odměn členů zastupitelstva obce Vinary o 10% s platností od 

1.1.2023 (viz příloha č. 7) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

Usnesení: č. 15/2/2022:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení ze 2. zasedání 

ZO Vinary. 

   hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Starostka obce jednání ZO v 19.40 hod. hodin ukončila. 

 

Zapsal: 

Pavel Špinka 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

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

       

 

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

    Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

              starostka                                                                   místostarosta 


