ZÁPIS
z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 12. ledna 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.

Přítomno členů zastupitelstva: 8

občanů: 5

Ověřovatelé: Spilka Zdeněk
Navrátilová Ilona

Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Záměr prodeje

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Záměr prodeje p.p.č. 656/5 o výměře 100 m2, 909/2 o výměře 72 m2,
951/5 o výměře 64 m2, 953/3 o výměře 165 m2. Žádost o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy přes pozemky p.č. 656/1,
950/1, 951/1, 951/2, 951/3 a st.p.č. 155 dle geometrického plánu č.
893-127/2010. Dále uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění
Potrubního přivaděče vody o průměru 1200mm do MVE a umístění kabelové
Přípojky vyvedení výkonu MVE přes pozemky p.č. 948/2, 950/1, 950/2,
951/1, 951/2, 951/3, 953/1, 2966/2 a st.p.č. 155 dle geometrického plánu
Č. 906-127/2010 a vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
2) Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s platebními podmínkami za výše uvedené
pozemky a navrhuje úhradu celé částky jednorázově a to při podpisu kupní

smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení: 1/11 OZ souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 656/5 o výměře 100 m2,
909/2 o výměře 72 m2, 951/5 o výměře 64 m2, 953/3 o výměře
165 m2 v k.ú. Vítkovice v Krk. Souhlasí se žádostí uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy přes
pozemky p.č. 656/1, 950/1, 951/1, 951/2, 951/3 a st.p.č.155
dle geometrického plánu č. 893-127/2010.Dále souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění
potrubního přivaděče vody o průměru 1200 mm do MVE a
umístění kabelové přípojky vyvedení výkonu MVE přes
pozemky p.č. 948/2, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 951/3,
953/1, 2966/2 a st.p.č. 155 dle geometrického plánu
Č. 906-127/2010 a vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
2/11 OZ nesouhlasí s platebními podmínkami za výše uvedené
pozemky a navrhuje úhradu celé částky jednorázově a to při
podpisu smlouvy.
Různé : OZ pověřuje starostu jednáním s panem Kobrem, Fa KRBY KOBR za
účelem dodržování smlouvy.

Ve Vítkovicích 12.1.2011
Ověřovatelé: Spilka Zdeněk
Navrátilová Ilona
Zapisovatel : Macháčková Jana

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

