ZÁPIS
z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 9. listopadu 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Přítomno členů zastupitelstva: 8
(omluven Brož Petr)

občanů: 3

Ověřovatelé: Volejník Jindřich
Spilka Zdeněk

Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Odprodej pozemku
2) Žádost o výměnu pozemků
3) Volba nového člena kontrolního výboru
4) Inventarizace – návrh na vyřazení majetku
5) Vánoční poukazy
6) Směrnice k rozpočtovému hospodaření
7) Směrnice k finanční kontrole
8) Žádost o připojení ke kanalizaci
9) Žádost o pronájem
10) Žádost o zpětný leasing na sněžné dělo
11) Žádost o převod podílu pozemku pod č.p. 204
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Odprodej pozemku p.č.823 o výměře 597 m2 a části pozemků p.č. 882/3 a
901/1 o výměře 100 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších dle geometrického
plánu č. 937-138/2011 + věcné břemeno přístupu, vše za 27 000,- Kč .Vyvěšeno
na úřední desce od 27.9.2011 do 13.10.2011.
pro: 8
proti : 0
zdržel se hlasování: 0

……………………………………………………………………………………
2) Schválit žádost o výměnu pozemků p.p.č. 821 o výměře 345 m2 a p.p.č.
812/6 o výměře 88 m2 (celkem 433 m2) ve vlastnictví paní Zaplatílkové
Dagmar za část p.p.č. 820/3 o výměře 433 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších.
Veškeré náklady k provedení požadované výměny včetně geodetického
zaměření bude hradit p. Zaplatílková.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Volba nového člena kontrolního výboru. Návrh – p.Spilka Zdeněk ml.
pro:
7
proti :
0
zdržel se hlasování: 1
…………………………………………………………………………………..
4) Inventarizace – návrh na vyřazení majetku viz. příloha
pro : 8
proti :
0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši
500,- Kč v obchůdku U Buráka.
pro : 8
proti:
0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit Směrnici č. 5/2011 k rozpočtovému hospodaření
pro :
8
proti :
0
zdržel se hlasování :
0
……………………………………………………………………………………
7) Schválit Směrnici č. 3/2011 k finanční kontrole
pro : 8
proti :
0
zdržel se hlasování : 0

……………………………………………………………………………………
8) Žádost o připojení č.p. 12 a č.p. 227 k obecní kanalizaci
pro :
7
proti :
0
zdržel se hlasování :

1

……………………………………………………………………………………
9) Žádost pana Františka Hamáčka o pronájem části parkoviště o výměře cca 2
parkovacích míst na Horních Mísečkách za účelem provozu rychlého
občerstvení. Nabídková cena 50 000,- Kč/zimní sezona 2011/2012.
pro : 7
proti :
0
zdržel se hlasování : 1
……………………………………………………………………………………
10) Schválení záměru o zpětného leasingu na sněžné dělo.
pro : 6
proti : 2
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
11) Schválit žádost o převod podílu pozemku po čp. 204
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
Usnesení:
87/11 OZ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 823 o výměře 597 m2 a části
pozemků p.č. 882/3 a 901/1 o výměře 100 m2 za cenu 27 000,- Kč.
Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující.
88/11 OZ schvaluje žádost p. Zaplatílkové Dagmar o výměnu pozemků.
Veškeré náklady k provedení požadované výměny, včetně geodetického
zaměření, bude hradit p. Zaplatílková
89/11 OZ schvaluje zvolení nového člena kontrolního výboru p.
90/11 OZ schvaluje návrh na vyřazení majetku viz.příloha
91/11OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve
výši 500,- Kč.
92/11 OZ schvaluje Směrnici č. 5/2011 k rozpočtovému hospodaření a tím ruší

Směrnici č. 5/2009 schválenou dne 9.9.2009
93/11 OZ schvaluje Směrnici č. 3/2011 k finanční kontrole
94/11 OZ schvaluje žádost o připojení č.p. 12 a č.p. 227 k obecní kanalizaci
95/11 OZ schvaluje záměr pronájmučásti parkoviště o výměře cca 2
parkovacích míst na Horních Mísečkách za účelem provozu rychlého
občerstvení za cenu 50 000,- Kč za zimní sezonu 2011/2012.(Přesné
místo bude určeno po dohodě.)
96/11 OZ schvaluje záměr zpětného leasingu na sněžné dělo.
97/11 OZ pověřuje pana starostu vyhotovením prohlášení pro katastrální úřad
k uvedení do souladu se skutečností vlastnictví podílu na st.p. 87
spoluvlastníků č.p. 204

Ve Vítkovicích 9.11.2011

Ověřovatelé: Volejník Jindřich
Spilka Zdeněk

Zapisovatel : Macháčková Jana

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

