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

 dne 21. února 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:    7                      občanů: 3 

  (Omluveni : Spilka Zd., Navrátilová I.) 

 

Ověřovatelé: Kosina Petr 

                      Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Rozpočtové opatření č.1 

          2) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu komunikace  

                                 z Programu obnova venkova 

          3) Schválení podání žádosti o dotaci na dětská hřiště ve  

                                 Vítkovicích a zvolení komise pro výběr dodavatele 

          4) Žádost o poskytnutí věcného daru na dětský maškarní  

                                 karneval 

          5) Veřejná sbírka na revitalizaci farního kostela sv. Petra a  

                                 Pavla, apoštolů ve Vítkovicích v Krkonoších  

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

pro:  7 

proti:   0                  

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit  rozpočtové opatření č. 1, viz. příloha 

 

pro:    7 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

2) Schválit podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova LK na akci 

„Obnova místních komunikací v obci Vítkovice v Krkonoších“ na komunikaci 

Pod Vodojemem 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

……………………………………………………………………………………



3)  Schválit podání žádosti o dotaci na dětská hřiště ve Vítkovicích, jmenování 

hodnotící komise  na výběr dodavatele ve složení Ing. Hana Uhlířová, Tomáš 

John a Milan Rychtr , (náhradník Jindřich Volejník) a pověření p. starosty 

sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem 

  
pro: 7 

proti: 0  

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost SDH Vítkovice  o poskytnutí věcného daru ve výši 5 000,- 

Kč na dětský maškarní  karneval  dne 10.3.2017  

 

pro :  7 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5. Schválit konání veřejné sbírky na revitalizaci farního kostela sv. Petra a 

Pavla, apoštolů ve Vítkovicích v Krkonoších, konanou v době od 1.4.2018 do 

31.8.2018. 

 

Pro : 7 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Usnesení:  7/18 OZ schvaluje rozpočtové opatření č.  1, viz. příloha 

  8/18 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy  

                             venkova LK na akci „Obnova místních komunikací v obci  

                             Vítkovice v Krkonoších“ na komunikaci Pod Vodojemem 

  9/18 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na dětská hřiště ve  

                             Vítkovicích, jmenování hodnotící komise  na výběr  

                             dodavatele ve složení Ing. Hana Uhlířová, Tomáš John a  

                             Milan Rychtr , (náhradník Jindřich Volejník) a pověření                 

                             p. starosty sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem 

        10/18 OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice  o poskytnutí věcného  
                           daru ve výši 5 000,- Kč na dětský maškarní  karneval  dne  

                           10.3.2018. 

         11/18 OZ schvaluje konání veřejné sbírky na revitalizaci farního  

                           kostela sv. Petra a Pavla, apoštolů ve Vítkovicích  

                          v Krkonoších, konanou v době od 1.4.2018 do 31.8.2018. 

 

   

    

 Ve Vítkovicích 21.2.2018 



 

Ověřovatelé:   Kosina Petr 

     Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


