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Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Vinary č. 3/2023 

Den a místo zasedání:  20.2.2023 v klubovně ve Smidarské Lhotě 

Jednání zahájeno: 18:00 hodin. 

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

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

 

Starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová v 18.00 zahájila zasedání, přivítala přítomné 

zastupitele a sdělila, že je přítomno 9 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné. Poté 

určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. 

Zápis ze zasedání provedl: Pavel Špinka 

Ověřovateli byli určeni: Kratochvíl Štěpán, Boudyš Vlastimil 

    9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení: č. 1/3/2023: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního zasedání. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č: 2/3/2023 

ZO schvaluje jako zhotovitele akce „Kanalizace Smidarská Lhota, kanalizační přípojky 

Smidarská Lhota“ Stavoku Kosice a.s., IČ: 252 75 119, Kosice 130, 503 51 Kosice  za 

28 862 482,59.-Kč bez DPH, tj. 34 923 603,93.-Kč s DPH (viz příloha č.1). 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení č.:  3/2/2023 

ZO schvaluje jako administrátora žádosti Kanalizace Smidarská Lhota, kanalizační přípojky 

Smidarská Lhota do dotační výzvy Operační program životní prostředí 1.4. – Vodovody a 

kanalizace firmu Profesionálové Haškova 1714/3, HK – 646 140.-Kč vč. DPH (viz příloha 

č.2). 

 9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.4/3/2023 

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje záměr převodu „Vodovodu Kozojídky“ do základního 

kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. formou nepeněžitého 

vkladu. 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: 5/3/2023 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1. (viz. příloha č.3) 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Usnesení č. 6/3/2023 

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

2023 (viz. příloha č.4). 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Usnesení: č. 7/3/2023:  

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

„Návesník“ Vinary, „Hliňák“ Janovice na rok 2023. 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.5)  

  9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení : č. 8/3/2023 

Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktury FCC Lodín za odstranění nebezpečného 

odpadu (vyhořelá část domu) rodiny Růžičkových ve výši  18 390,63.-Kč 

 9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Program zasedání ZO byl vyčerpán, připomínky a jiné dotazy nejsou nebo návrhy nejsou. 

Zapisovatel Pavel Špinka přečetla zápis usnesení z dnešního zasedání. 

 

Usnesení: č. 9/3/2023:  ZO vzalo na vědomí správnost a úplnost usnesení ze 3. zasedání 

ZO Vinary. 

  9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Diskuse: 

 p. Hyršál požádal OÚ o zprostředkování komunikace se starostou SDH Smidarská Lhota 

– nemají zajištěný přístup do datových schránek – komunikace mezi nimi nefunguje – 

obec zjistí zda-li přístup do datových schránek je k dispozici – ostatní náležitosti 

fungování SDH Smidarská Lhota je jejich interní záležitost, kterou si musí vyřešit mezi 

sebou, starosta SDH byl ze strany obce informován 

 p. Benešová rozporovala plnění rozpočtu obce za 12 let zpětně, plnění si náležitě 

prostudovala a sdělila vedení obce, že schválené rozpočty neplní – obec Vinary každý 

rok absolvuje účetní audit s verdiktem bez námitek 

 p. Benešové se nelíbí, že obec málo informuje občany o činnosti obce – činnost a dění v 

obcích je pravidelně zveřejňováno na internetových stránkách, ve Vinarském zpravodaji, 

pravidelných zastupitelstvech (na kterých je minimální účast veřejnosti), kde má každý 

možnost se zeptat, kontakty na starostku a místostarostu jsou zveřejněna 

 p. Benešová opět zmínila úhyn ryb v létě ve Smidarské Lhotě (řešilo se již na ZO ze 

dne12.10.2022) – rybníček – obec žádné ryby v rybníčku nemá – do rybníčku je vypustil 

p. Hyršál, který byl pověřen jejich úklidem. 

  p. Benešová žádá odbahnění rybníčků ve Smidarské Lhotě  - rybníčky se zatím 

odbahňovat nebudou, toto téma se bude řešit až poté, bude –li jasná situace kolem 

kanalizace (přidělení dotace a vlastní realizace) 
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 P. Benešová rozporovala  a upozornila na nepřesnosti v Jednacím řádu – bude upraven 

 P. Hyršál žádá zhotovení chodníků směr Smidary – chodník se zatím realizovat nebude, 

toto téma se bude řešit  až poté, bude –li jasná situace kolem kanalizace (přidělení dotace 

a vlastní realizace) 

 

Starostka obce jednání ZO v 19.05 hod. hodin ukončila. 

 

Zapsal: 

Pavel Špinka 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Kratochvíl Štěpán……….……....………………………………................. 

 

Boudyš Vlastimil……… ……….……..……………….……………………    

 

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

    Ing. Štěpánka Holmanová                                                 Pavel Špinka 

              starostka                                                                   místostarosta 


