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

 dne 7. září  2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   8                      občanů:  3 

 (Omluveni : Kosina P.)  

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

    Hniková Zora 

                       

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

          1) Hospodaření obce Vítkovice k 31.7.2016 

 2) Změna rozpočtu č. 5 

          3) Smlouva Melida a.s. – parkoviště Horní Mísečky 

 4) Kupní smlouva rolba 

          5) Automatické parkoviště Horní Mísečky 

          6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

 7) Nádoby na zimní posyp 

 8) Zpětný odkup a následný prodej pozemku 

 9) Žádost o možnost parkování 

  

  

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti:      0            

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 31.7.2016 

 

pro:     8             

proti:  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 



2)  Schválit změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha 

 
pro:  8 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit nájemní smlouvu s firmou Melida a.s., na provoz parkoviště na 

Horních Mísečkách na zimní sezónu 2016/2017  za stejných podmínek jako 

v loňském roce.  

Výše nájemného činí 700 tis. Kč + DPH. Uvedená částka bude uhrazena ve 

dvou splátkách, a to 375 tis. Kč + DPH do 15.12.2016 a 325 tis. Kč + DPH do 

10.4.2017 

 

pro :  8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0  

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit nákup rolby Kässbohrer PB 300 W Kandahar od firmy Melida a.s. 

Cena rolby 750 tis. Kč + DPH 

 

pro : 7 

proti: 1 (Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit nákup automatického parkoviště AUTOpark na Horní Mísečky od 

firmy GSM CITY s.r.o. Liberec, za cenu 356 tis. Kč a pověřit pana starostu 

podepsáním smlouvy o dílo. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová I., Spilka Zd.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Předmětem 

smlouvy je udělení souhlasu Libereckého kraje obci Vítkovice s provedením 

stavby „Chodník podél silnice II/286 „ na pozemku p.p.č. 910/4 o výměře 2m
2
, 

kterého je LK vlastníkem. 

 

pro : 8 

proti: 0 



zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit nákup 4 ks nádob na zimní posyp. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) Schválit zpětný odkup pozemku p.č. 366/5 o výměře 1 200 m
2
  za cenu 312 

tis. Kč a záměr prodeje tohoto pozemku  

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

9) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2016/2017, za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2016 do 31.3.2017 za částku 5 000,- Kč . 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení:  47/16  OZ schvaluje hospodaření obce Vítkovice k 31.7.2016 

48/16  OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha                

49/16 OZ schvaluje nájemní smlouvu s firmou Melida a.s., na   

          provoz parkoviště na Horních Mísečkách na zimní sezónu  

          2016/2017  za stejných podmínek jako v loňském roce.  

                             Výše nájemného činí 700 tis. Kč + DPH.  

50/16 OZ schvaluje nákup  rolby Kässbohrer PB 300 W Kandahar   

           od firmy Melida . Cena rolby 750 tis. Kč + DPH 

  51/16 OZ schvaluje  nákup automatického parkoviště AUTOpark  

                             na Horní Mísečky od firmy GSM CITY s.r.o. Liberec, za  

                              cenu 356 tis. Kč a pověřuje pana starostu podepsáním  

                              smlouvy  o dílo. 

                   52/16 OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  

                             služebnosti. Předmětem smlouvy je udělení souhlasu  

                             Libereckého kraje obci Vítkovice s provedením stavby  



                               „Chodník podél silnice II/286 „ na pozemku p.p.č. 910/4 o  

                             výměře 2m
2
, kterého je LK vlastníkem 

   
53/16 OZ schvaluje nákup 4 ks nádob na zimní posyp.   

  54/16 OZ schvaluje zpětný odkup pozemku  p.č. 366/5 o výměře  

                              1 200 m
2
 za cenu 312 tis. Kč a záměr prodeje tohoto  

                              pozemku  

  55/16 OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnost  

                              parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně  

                              2016/2017, za stejných podmínek jako v loňské zimní  

                                sezóně, a to od 1.12.2016 do 31.3.2017 za částku 5 000,- Kč  

 

  

Ve Vítkovicích 7.9.2016 

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

     Hniková Zora 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


