
                              Z Á P I S 
ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne  8. dubna 2015 

na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:  8                    občanů:  6 

  (omluven Spilka Zd.) 

 

Ověřovatelé: Ing. Hana Uhlířová 

   Miroslav Vancl 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Záměr prodeje 

          2) Změna rozpočtu č. 3 

          3) Obecně závazná vyhláška č. 1 

          4) Žádost Autoklubu Krakonoš o příspěvek 

          5) Obecní znak 

          6) Snowpark Jizerka 

          7) Zařazení pozemku do změny ÚP 

          8) Záměr výměny veřejného osvětlení 

          9) Záměr investic v období 2015-2018- obec Vítkovice 

        10) Záměr investic v období 2015-2018- Služby Vítkovice s.r.o 

 

 

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti:   0    

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit záměr prodeje p.p.č. 2918 o výměře 209 m2, p.p.č. 357 o výměře 

284 m2 a p.p.č. 362/2 o výměře 66 m2 panu Zbyňku Malinskému 

 

pro:     8          

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 



2) Schválit změnu rozpočtu č. 3, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3)  Schválit  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítkovice 

 
pro:  8 

proti:   0 

zdržel se hlasování : 0  

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice  o finanční příspěvek. Návrh 

8 000,- Kč. 

 

pro :  8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit zadání výroby našeho obecního znaku panu Miroslavu Pavlů 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost firmy Sport Support s.r.o. o dodatek k Podnájemní smlouvě 

uzavřené podle § 663 a násl. zák. 40/1964 Sb. v platném znění dne 13.5.2013 

 

pro :  0 

proti : 8 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit zařazení p.p.č. 21/6,  LV 594 v k.ú. Vítkovice do změny č. 1 nového 

ÚP Vítkovice 

 

pro :  8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



8) Schválit záměr výměny veřejného osvětlení  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Vzít na vědomí plán investic obce Vítkovice v období 2015-2018 

  

pro:  8 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Vzít na vědomí plán investic Služeb Vítkovice s.r.o. v období 2015-2018 

 

pro: 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuse – p. Jurečka – žádost o pomoc v jednání o záplavovém území 

 

Usnesení:  29/15 OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2918 o výměře 209 m2,  

                                panu Zbyňku Malinskému 

  30/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 3, viz. příloha   

                   31/15 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o  

                               stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,   

                               využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání  

   se stavebním odpadem na území obce Vítkovice 

  32/15 OZ schvaluje žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice  o  

                             finanční příspěvek ve výši 8 000,- Kč 

  33/15 OZ  schvaluje zadání zpracování našeho obecního znaku  

                             panu Miroslavu Pavlů, včetně projednání 

  34/15 OZ neschvaluje žádost firmy Sport Support s.r.o. o dodatek  

                             k Podnájemní smlouvě uzavřené podle § 663 a násl. zák.  

                            40/1964 Sb. v platném znění dne 13.5.2013 a do příštího   

                            zastupitelstva připraví OZ protinávrh 

  35/15 OZ schvaluje zařazení p.p.č. 21/6,  LV 594 v k.ú. Vítkovice 

   do změny č. 1 nového ÚP Vítkovice 

  36/15 OZ schvaluje záměr výměny veřejného osvětlení 

  37/15 OZ bere na vědomí plán investic obce Vítkovice v období             

                             2015-2018 

  38/15 OZ bere na vědomí plán investic Služeb Vítkovice s.r.o.   

                             v období 2015-2018 

 



 

  

   

Ve Vítkovicích  8.4.2015 

 

Ověřovatelé:  Ing. Hana Uhlířová 

    Miroslav Vancl 

      

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


