
                              Z Á P I S 
          z deváté  schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne  13. listopadu2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   9                       občanů:   6 

   

 

Ověřovatelé:  Volejník Jindřich 

              Vancl Miroslav 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Náhradník z kandidátní listiny členem zastupitelstva obce 

                             2) Singltrek 

          3) Vítkovická karta, slevy Aldrov 2013/2014 

          4)  Žádost o pronájem části pozemku za účelem provozování   

                                  rychlého občerstvení  

             5)  Návrh rozpočtu Služeb Vítkovice s.r.o. na rok 2014 

          6)  Monitorování vozidel 

          7)  Návrh na vyřazení majetku 

          8)  Plán inventur na rok 2013 

    

            

             

                             

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:    0  

zdržel se hlasování:  0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) OZ podle ustanovení volebního zákona osvědčilo, že pan Tomáš John, nar.  

21.10.1981, bytem Vítkovice 410, se stal členem zastupitelstva obce Vítkovice 

dne 26.10.2013  za zemřelého  člena zastupitelstva obce pana Vladimíra Johna. 

Podle výsledků voleb z roku 2010 byla prvním náhradníkem z kandidátní listiny 

stejné volební strany p. Zora Hniková,  která se 25.10.2013 vzdala mandátu.  



Pan Tomáš John, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil 13.11.2013 

předepsaný slib a potvrdil jeho složení svým podpisem. 

Zastupitelé berou na vědomí složení slibu nastupujícího člena zastupitelstva. 

 

pro:                

proti:    

zdržel se hlasování:   

………………………………………………………………………………… 

 

2) Schválení studie záměru Singltrek Vítkovice, částka za zpracování studie 

50 000,- Kč. 

 

pro : 6 

proti :  2(Navrátilová I., Brož P.) 

zdržel se hlasování : 1 (Spilka Zd.) 

................................................................................................................................ 

3) Schválit vydávání Vítkovické karty hosta – sleva 15% na tří a vícedenní  

jízdné  a vydávání VIP karet a slevových karet : 

Seznam bezplatných VIP karet :  2ks Horská služba Krkonoše 

       10ks lanovka (půjčování je evidováno v knize) 

Slevové karty : Hasiči, Policie, Plasteko Studenec,po 2ks á 2 500,- Kč 

        Sportcentrum Jilemnice (lístky do bazénu)  

        SK Vítkovice za 800,- Kč (40 dní) 

        Zaměstnanci za 500,- Kč (40 dní)  

        Sportovní gymnázium Jilemnice – 9ks á 1 000,- Kč pro  

                                           studenty tréninkové skupiny snowboardistů 

 

pro : 5 

proti : 3 (Navrátilová,Brož, Spilka) 

zdržel se hlasování : 1 (Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit  žádost pana Milana Telce o pronájem části parcely č. 620 pro účely 

provozování stánku rychlého občerstvení na místě u horní stanice vleku Jizerka 

na zimní sezónu 2013/2014 

Po informaci stavebního úřadu v Jilemnici, dnešním dnem nabývá právní moc 

usnesení o zastavení řízení o povolení dodatečné stavby a bylo vydáno 

rozhodnutí k nařízení odstranění stavby, proto se tento bod přesouvá na příští 

jednání zastupitelstva. 

 

pro :   

proti :   

zdržel se hlasování :   

................................................................................................................................  



 

5) Schválit Návrh rozpočtu Služeb Vítkovice s.r.o. na rok 2014, viz. příloha 

 

pro : 7 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová I.,John T.) 

............................................................................................................................... 

 

6) Projednat monitorování vozidel.Zastupitelstvo pověřuje pana starostu 

jednáním se Svazkem o monitorovacím zařízení 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

................................................................................................................................ 

 

7) Schválit návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice a základní a mateřské 

školy 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

................................................................................................................................ 

 

8) Schválit Plán inventur na rok 2013, viz. příloha 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

................................................................................................................................ 

 

 

 

  

Usnesení :  57/13 OZ  bere na vědomí osvědčení o tom, že pan Tomáš John se 

stal dne 26.10.2013 zastupitelem obce a 13.11.2013 složil slib, viz. příloha 

         58/13 OZ schvaluje studii záměru Singltrek Vítkovice  

         59/13 OZ schvaluje vydávání Vítkovické karty hosta, VIP karet a 

slevových karet ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu 2013/2014 

         60/13 OZ bere na vědomí žádost p. Telce a přesouvá tento bod na 

příští zastupitelstvo.  

        61/13  OZ schvaluje  Návrh rozpočtu Služeb Vítkovice s.r.o. na rok 

2014 



                 62/13  OZ pověřuje pana starostu jednáním se Svazkem o 

monitorovacím zařízení 

                 63/13 OZ souhlasí s vyřazením majetku obce Vítkovice a základní a 

mateřské školy viz. příloha 

                 64/13  OZ schvaluje Plán inventarizací na rok 2013, viz. příloha 

        

        

         

Ve Vítkovicích  13.11.2013 

 

Ověřovatelé:  Volejník Jindřich 

     Vancl Miroslav 

 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


