
                              Z Á P I S 
          z páté  schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 
 dne 9. května 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  
 
 
Přítomno členů zastupitelstva:     9                       občanů: 2 
   
 
Ověřovatelé: John Vladomír 
   Navrátilová Ilona 
 
Zapisovatel:  Macháčková Jana   
 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 
                             1) Hospodářský výsledek  Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2011 
           2) Finanční vyhodnocení zimní sezony 2011-2012 
           3) Dodatek č.1 ke směrnici o inventarizaci 
           4) Inventarizace 2011 
           5) Žádost o prodloužení termínu 
 
           
                         
                        
  ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
pro:     9                        
proti:    0 
zdržel se hlasování: 0 
………………………………………………………………………………… 
 
1)  Schválit hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2011, a to se 
ziskem 765 tis. Kč, který bude použit na částečné pokrytí ztrát z minulých let. 
    
pro:  9  
proti:  0 
zdržel se hlasování:  0 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Vzít na vědomí zprávu o finančním vyhodnocení zimní sezony 2011-2012 
 



…………………………………………………………………………………… 
 
3) Schválit Dodatek č. 1 ke směrnici o inventarizaci. 
 
pro :  9 
proti :  0 
zdržel se hlasování :  0 
…………………………………………………………………………………… 
 
4) Schválit inventarizaci obce, SDH a ZŠ a MŠ k 31.12.2011- příloha 
inventarizační zpráva. K 31.12.2011 je evidován majetek obce ve výši 
107.913.370,22 Kč. 
 
pro : 9 
proti : 0 
zdržel se hlasování : 0 
…………………………………………………………………………………… 
 
5) Žádost pana Mgr. Vladimíra Lukeše o prodloužení termínu stanoveného v čl. 
V/ kupní smlouvy na pozemek p.č. 366/5 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o 2 
roky. 
 
pro : 6 
proti : 0 
zdržel se hlasování : 3 (Matuš, John, Spilka) 
…………………………………………………………………………………… 
 
Různé :Vítkovický zpravodaj –cena černobílého vydání cca 5000,- Kč za 300 ks 
             cena barevného vydání cca 6500,-Kč za 300 ks 
   Dotaz : Jakým způsobem je naloženo se dřívím pokáceným na obecních   
                         pozemcích? – Kulatina je použita na dřevosochání, ostatní je   
                         složeno u OÚ, používá se na topení 
  
 
Usnesení : 22/12 OZ  schvaluje hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s.r.o. 
                            za rok 2011 s tím, že zisk bude použit na částečné pokrytí ztrát  
                            z minulých let. 
        23/12 OZ bere na vědomí zprávu o finančním vyhodnocení zimní  
                            sezony 2011-2012 
        24/12 OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici o inventarizaci 
        25/12 OZ schvaluje inventarizaci obce, SDH a ZŠ a MŠ   
                            k 31.12.2011. 
 



        26/12 OZ schvaluje žádost pana Mgr. Vladimíra Lukeše  a  
                            prodlužuje termín zahájení výstavby  na pozemku  p.č. 366/5  
                            v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o 2 roky, tj. 19.4.2014 
 
  
Ve Vítkovicích 9.5.2012 
 
Ověřovatelé: John Vladimír 
    Navrátilová Ilona 
 
Zapisovatel : Macháčková Jana                       
                       
                        
 
 
          
 
             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                      starosta 
 
 
                       


