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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 20/2022 

Den a místo zasedání:  28.3.2022 v budově bývalé školy v Janovicích 

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:  Zechovský Jiří, Štoček Jiří 

 8  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. 1/20/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

   8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 2/20/2022: 

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku za rok 2021, účetní výkazy - rozvahu, 

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

   8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č. 3/20/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Vinary za rok 2021 v předloženém znění 

(viz. příloha č.2). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č. 4/20/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši  

5 125 521,82 Kč a schvaluje převod hospodářského výsledku po zdanění ve výši  

5 125 521,82 Kč -Kč na účet 432 – nerozdělený zisk minulých období. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 5/20/2022 

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

2022.  

(viz. příloha č.3). 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 6/20/2022:  

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

„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice na rok 2022. Cena povolenek na 900.-Kč za dospělou 

osobu/rok, děti do 15 let 200.-Kč/rok, počet ulovených ryb/rok  - 5 ks  (viz. příloha č.4)  

  8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 7/20/2021 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1.  Navyšuje se v příjmech o 87 690 .-Kč, navyšuje se 

ve výdajích o 87 690.-Kč -  (viz. příloha č.5) 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: 8/20/2022 

Zastupitelstvo schvaluje příjem 1 pracovníka na péči o obecní zeleň na rok 2022. Pracovní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou duben-říjen 2022. 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení  9/20/2022 

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 1.6.2022 v Hradci Králové. 

 7 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se 

 

Usnesení: č. 10/20/2022 

ZO schvaluje zřízení věcného břemene Předmětem je pozemek p.č.648/1 v k.ú. Vinary u 

Smidar do kterého bylo uloženo zařízení distribuční soustavy – inženýrská síť. Obsahem 

věcného břemene je právo ČEZ (Oprávněné) umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízení distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Rozsah věcného břemene je vymezen 

v geometrickém plánu č. 207-115/2021 potvrzeným Katastrálním úřadem pro 

Královéhradecký kraj, katastrálním pracovištěm HK dne 21.12.2021 pod č. PGO-2314/2021-

602. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1000.-Kč – splatné do 30 

dnů.    

 8 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 
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Usnesení: č. 11/20/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělit zakázku „Kanalizace a ČOV Vinary“ firmě s nejnižší 

nabídkou, kterou podala firma Prois a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 

25943022 – 568 700.-Kč s DPH. Pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

 

 

 8 hlasů pro, 0 proti, 0  zdržel se 

 

Diskuse:  

Info starostky: 

 

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 


