
                              Z Á P I S 
          ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 18. dubna 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:     7                         občanů: 2 

  (Omluveni : Spilka, Vancl) 

 

Ověřovatelé: Volejník Jindřich 

                      Hniková Zora 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Oprava usnesení číslo 10/17 

          2) Schválení nového znění stanov Jilemnicko-svazek obcí 

          3) Žádost o vyjádření 

          4) Rozpočtové opatření č.  3 

          5) Žádost SK Jana Harracha Vítkovice o finanční dar na  

                                 VikrBike 2018 

          6) Výměna hasičského vozidla 

          7) Schválení technického dozoru na připravované akce   

                                 letošního roku 

 

 

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

pro:  7 

proti:   0                  

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit  opravu usnesení číslo 10/17 – oprava vlastníka pozemků, kterým 

není akciová společnost EUROSPEKTRUM GROUP, ale fyzické osoby : Ing. 

Marie Nováková, Ilona Poldová a Pavel Bauer.OZ bere na vědomí a požaduje 

doložit podklady ke změně vlastníka 

 

pro:   7 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 



2) Schválit nové znění stanov Jilemnicko – svazek obcí, viz. příloha 

 

pro :7  

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

……………………………………………………………………………………

3)  Vzít na vědomí žádost  p. Romana Čiháka  o vyjádření k  poskytování služeb 

obyvatelstvu a turistickému ruchu v naší obci 

  
pro: 7 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0  

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit rozpočtové opatření č. 3, viz příloha 

 

pro :  6 

proti : 0  

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit žádost SK Jana Harracha Vítkovice o poskytnutí finančního daru na 

VikrBike 2018 ve výši 5 000,- Kč 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit výměnu stávajícího hasičského vozidla za speciální požární vozidlo 

TATRA 148 CAS 32, za kupní cenu 380 000,- Kč. Stávající technika bude 

nabídnuta k odkupu. 

 

pro : 7 

proti:0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit pověření Ing. Hany Uhlířové technickým dozorem na připravované 

stavební akce letošního roku : Rozšíření kanalizace a vodovodu v Dolních 

Vítkovicích, Rozšíření vodojemu v Horních Vítkovicích, Chodník a osvětlení 

podél silnice II/286 v Dolních Vítkovicích, Oprava kostela sv. Petra a Pavla 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Ing. Uhlířová) 

…………………………………………………………………………………… 



Usnesení:  17/18 OZ bere na vědomí žádost o opravu usnesení a požaduje  

                             doložit podklady ke změně vlastníka 

                   18/18 OZ schvaluje nové znění stanov Jilemnicka – svazku obcí  

                               dle předloženého návrhu s platností od 1.7.2018 

  19/18 OZ bere na vědomí žádost  p. Romana Čiháka  o vyjádření  

                               k  poskytování služeb obyvatelstvu a turistickému ruchu  

                               v naší obci a pověřuje p. starostu odpovědí 

          20/18 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3, viz příloha 
          21/18 OZ schvaluje žádost SK Jana Harracha Vítkovice o   

                              poskytnutí finančního daru na VikrBike 2018 ve výši 5 000,- 

                              Kč 

  22/18 OZ schvaluje výměnu stávajícího hasičského vozidla za  

                               speciální požární vozidlo TATRA 148 CAS 32, za kupní   

                               cenu 380 000,- Kč, stávající technika bude nabídnuta                        

                               k odkupu 

  23/18 OZ schvaluje pověření Ing. Hany Uhlířové technickým  

                               dozorem na připravované stavební akce : Rozšíření  

                               kanalizace a vodovodu v Dolních Vítkovicích, Rozšíření  

                               vodojemu v Horních Vítkovicích, Chodník a osvětlení podél  

                               silnice II/286 v Dolních Vítkovicích, Oprava kostela                             

                               sv. Petra a Pavla 

   

    

Ve Vítkovicích 18.4.2018 

 

Ověřovatelé:   Volejník Jindřich 

     Hniková  Zora 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


