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

 dne 18. května  2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva: 7                         občanů:  1 

 (Omluveni : Spilka Z., Vancl M,)  

 

Ověřovatelé:  Volejník Jindřich 

     Kosina Petr 

 

                       

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

          1) Změna rozpočtu č. 3 

 2) Žádost o prodej pozemku – p. Krása 

          3) Žádost o prodej části pozemku – p. Hochmanová 

 4) Výměna vozu Mitsubishi 

          5) Žádost Autoklubu Krakonoš o finanční příspěvek 

          6) Schválení ceny odkupu pozemků v k.ú. Vítkovice v Krkonoších pod   

              účelovými a místními komunikacemi 

 7) Schválení žádosti o zpracování zprávy o uplatňování územního plánu  

              obce Vítkovice 

  

  

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  7 

proti:      0            

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

 

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

 

pro:   7               

proti:  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 



 

2)  Schválit záměr prodeje pozemku 636/2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu 

Zdeňku Krásovi 

 
pro:  7 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit žádost o prodej části pozemku p.č. 3035/5 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších paní Janě Hochmanové a vytvoření geometrického plánu 

 

pro :  7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit výměnu starého vozu Mitsubishi : 

 

Nákup staršího ojetého vozu za cenu cca 300 tis. Kč 

pro : 2 (Kosina P., Hniková Z.) 

proti :  

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 

Nákup nového vozu, cena cca 500 tis. Kč s pětiletou zárukou, s možností 

financování 

pro : 4 (Rychtr, John, Volejník,Uhlířová) 

proti: 

zdržel se hlasování : 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

5 000,- Kč. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit cenu odkupu pozemků v k.ú. Vítkovice v Krkonoších pod 

účelovými a místními komunikacemi. Návrh 10,- Kč/m
2
 

OZ přesouvá tento bod na příští zastupitelstvo. 

pro : 7 

proti: 0 



zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit žádost o zpracování zprávy o uplatňování územního plánu obce 

Vítkovice. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení:  33/16  OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 3, viz.příloha 

        34/16  OZ schvaluje záměr prodeje pozemku 636/2 v k.ú.Vítkovice     

                                 v Krkonoších panu Zdeňku Krásovi 

                35/16  OZ schvaluje žádost o prodej části pozemku p.č. 3035/5  

                                 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších paní Janě Hochmanové a  

                                 vytvoření geometrického plánu 
            36/16 OZ schvaluje výměnu starého vozu Mitsubishi za nový vůz,  

                                 s pětiletou zárukou , s možností financování 

   37/16 OZ schvaluje žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice  o  

                              finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč 

                    38/16 OZ přesouvá bod o ceně odkupu pozemků pod  

                              účelovými a místními komunikacemi na příští  

                              zastupitelstvo
 

   
39/16 OZ schvaluje žádost o zpracování zprávy o uplatňování  

                                územního plánu obce Vítkovice. 

    

 

Ve Vítkovicích 18.5.2016 

 

Ověřovatelé:  Volejník Jindřich 

    Kosina Petr 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 



 

 

                       


