
                              Z Á P I S
          z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
 dne 29. října 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. 

Přítomno členů zastupitelstva:    9                          občanů:  7

Ověřovatelé:Matuš Leoš
Brož Petr

Zapisovatel:  Macháčková Jana 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
        1) Nájemní smlouvy na vleku Jizerka

                             2) Povolenky k vjezdu na rok 2013
        3) Vydávání VIP karet a slevových karet ve skiareálu Aldrov
        4)  Celosezonní karta pro trvale bydlící občany
        5) Oprava usnesení č. 31/12 - změna umístění snowtubingu
        6) Minitorování vozidel OÚ a Služeb Vítkovice s.r.o. (GPS)
        7) Změna rozpočtu č. 3
       8) Záměr prodeje
       9) Změna usnesení č. 28/12
      10) Změna usnesení č. 44/12

         

 ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.

pro:   9
proti:  0  
zdržel se hlasování:0

…………………………………………………………………………………

1)Seznámení s Podnájemní smlouvou s panem Telcem, účelem podnájmu je 
provozování rychlého občerstvení na vleku Jizerka a Podnájemní smlouvou
 s firmou M.I.S zastoupenou p. Součkem , účelem podnájmu je provozování 
rychlého občerstvení a WC na vleku Jizerka.

pro :  9



proti :  0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

2)  Schválit způsob vydávání povolenek k vjezdu na rok 2013. Samolepící 
povolenky dostanou trvale bydlící občané a podnikatelé provozující ubytovací 
a jiné služby v katastru obce Vítkovice, kde je umístěna dopravní značka zákaz 
vjezdu (maximální počet 2 ks pro podnikatele). Ostatní vlastníci rekreačních 
objektů (zde nepodnikající a trvale nebydlící) dostanou papírovou povolenku.
Návrh : samolepící povolenky pro trvale bydlící občany a podnikatele 
podnikající v katastru obce za 100,- Kč, pro trvale bydlící občany v zákazu 
zdarma. Výtěžek z prodeje karet by byl použit na spolufinancování radaru.

pro: 5
proti:  3 (Volejník, Rychtr, John)
zdržel se hlasování:  1 (Matuš)
……………………………………………………………………………………

3) Schválit vydávání VIP karet a slevových karet ve skiareálu Aldrov na zimní 
sezónu 2012-2013.
Seznam bezplatných VIP karet :  2 ks Horská služba Krkonoše

                     10 ks lanovka (půjčování je evidováno v knize) 
Slevové karty: Hasiči, Policie, Plasteko Studenec, Sportcentrum Jilemnice

   po 2 ks  á  2 000,- Kč
   SK Vítkovice za 800,- Kč (40 dní)
   Zaměstnanci za 500,- Kč (40 dní)

        

pro : 5
proti : 2 (Spilka,Brož)
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová)
................................................................................................................................

4) Schválit slevu celosezonní karty pro místní občany ze 3500,- Kč na 2000,- 
Kč při koupi karty v době od 1.11. do 30.11.2012. Na jednu osobu může být 
uplatněna pouze 1 slevová karta.

pro : 7
Proti : 2 (Spilka,Krčmářová)
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................

5) Schválit opravu usnesení č. 31/12 ze dne 6.6.2012- změna umístění- 
snowtubing bude umístěn na vleku Jizerka a povede přes pozemky č.618, 2958, 



619, 614/1 a 614/4.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Brož)
................................................................................................................................

6) Projednat monitorování vozidel OÚ a Služeb Vítkovice s.r.o. 

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

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

pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................

8) Schválit záměr prodeje části podílu na pozemku st.p.č. 87

pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování :  0

……………………………………………………………………………………
9) Schválit změnu usnesení č. 28/12 ze dne 6.6.2012 - schválit zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice a to“ s výhradami „- nebyla 
sestavena inventarizační zpráva, tato méně závažná chyba byla již v době 
schválování odstraněna.

pro . 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
10) Schválit změnu usnesení č. 44/2012 ze dne 26.9.2012 - změna čísla 
pozemku, stánek rychlého občerstvení bude umístěn na p.p.č. 620

pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................



Usnesení : 49/12 OZ schvaluje Podnájemní smlouvu s panem Telcem a 
                            Podnájemní smlouvu s firmou M.I.S, zastoupenou p. 
                            Součkem.
                 50/12 OZ  schvaluje způsob vydávání povolenek k vjezdu na rok 
                            2013-2014, povolenka pro trvale bydlící občany a 
                            podnikatele podnikající v katastru obce Vítkovice za 100,-Kč, 
                            pro trvale bydlící v zákazu vjezdu zdarma 

       51/12 OZ schvaluje vydávání VIP karet a slevových karet ve 
                            skiareálu Aldrov na zimní sezónu 2012/2013.

       52/12 OZ schvaluje prodej celosezonní karty pro trvale bydlící 
                            občany za 2 000,- Kč při nákupu od 1,11, do 30.11.2012. Na 
                            jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta
                53/12 OZ schvaluje opravu usnesní č. 31/12- umístění snowtubingu 
                            na vleku Jizerka na ppč. 618,2958,619,614/1,614/,podmínkou

        je, že snowtubing nebude omezovat ostatní služby
                 54/12 OZ bere na vědomí  informace o monitorování vozidel 

           OÚ a Služeb Vítkovice s.r.o. a pověřuje paní Navrátilovou
        shromážděním nabídek

     55/12 OZ schvaluje  změnu rozpočtu č. 3, viz příloha
                 56/12 OZ souhlasí se záměrem prodeje části podílu na pozemku 
                            st.p.č.87

       57/12 OZ schvaluje změnu usnesení č. 28/12 ze dne 6.6.2012 a 
                            schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
                            Vítkovice a to „s výhradami“.

       58/12  OZ schvaluje změnu usnesení č. 44/12 ze dne 26.9.2012,  
                             stánek rychlého občerstvení p. Milana Telce bude umístěn na 
                             p.p.č. 620

Ve Vítkovicích 29.10.2012
Ověřovatelé: Matuš Leoš

 Brož Petr

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr
              místostarosta                                                      starosta



                      




