ZÁPIS
z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 14. března 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.

Přítomno členů zastupitelstva: 6
občanů: 2
(omluveni : John, Volejník, Vancl)
Ověřovatelé: Matuš Leoš
Spilka Zdeněk
Zapisovatel: Telcová Martina

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Hospodaření obce k 31.12.2012
2) Smlouva o partnerské spolupráci při propagaci Projektu
Regioncard
3) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za
rok 2011
4) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2011
5) Směrnice k odpisování a odpisový plán
6) Notářský zápis o průběhu losování na veřejnou zakázku
Obec Vítkovice - ČOV

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
………………………………………………………………………………
1) Vzít na vědomí hospodaření obce k 31.12.2011
pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………

2) Schválit smlouvu o partnerské spolupráci při propagaci Projektu Regioncard
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2011
a jeho rozdělení : návrh – zisk z roku 2011 převést a zapojit do rozpočtového
hospodaření obce.
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Žádost Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice o schválení
hospodářského výsledku.
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit Směrnici č. 1/2012 k odpisování a odpisový plán 2012.
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Vzít na vědomí notářský zápis o průběhu losování na veřejnou zakázku Obec
Vítkovice v Krkonoších – ČOV. Schválit na základě notářského zápisu
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení zájemce ze zadávacího řízení po
provedeném omezování počtu uchazečů. Schválit seznam vylosovaných firem a
souhlas s jejich obesláním výzvou.
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

Usnesení : 8/12 OZ bere na vědomí hospodaření obce k 31.12.2011
9/12 OZ schvaluje Smlouvu o partnerské spolupráci při propagaci
Projektu Regioncard

10/12 OZ schválilo hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce
Vítkovice za rok 2011 a jeho rozdělení : zisk z roku 2011 bude
převeden a zapojen do rozpočtového hospodaření obce.
11/12 OZ schválilo hospodářský výsledek Krkonošské základní
školy a mateřské školy Vítkovice. OZ pověřuje finanční výbor
ke kontrole hospodaření Krkonošské základní školy a
mateřské školy Vítkovice za rok 2011.
12/12 OZ schválilo Směrnici č. 1/2012 k odpisování a odpisový plán
13/12 OZ bere na vědomí notářský zápis o průběhu losování na
veřejnou zakázku Obec Vítkovice v Krkonoších – ČOV. Na
základě notářského zápisu OZ schvaluje Rozhodnutí
zadavatele o vyloučení zájemce ze zadávacího řízení po
provedeném omezování počtu uchazečů. OZ schvaluje
seznam vylosovaných firem a souhlasí s jejich obesláním
výzvou.

Ve Vítkovicích 14.3.2012
Ověřovatelé: Matuš Leoš
Spilka Zdeněk
Zapisovatel : Telcová Martina

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

