ZÁPIS
z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 12. května 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Přítomno členů zastupitelstva:

9

občanů: 14

Ověřovatelé: Jindřich Volejník
Petr Brož

Zapisovatel: Zachařová Andrea

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku
2) Návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2010
3) Dřevosochání
4) Dopis od pana Zdeňka Spilky
5) Žádost o úvěr u ČS, a.s. pro Služby Vítkovice s.r.o.

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
Pro:
9
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
…………………………………………………………………………………
1) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku pozemkové parcely č. 68/28 v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších
pro:
9
proti:
0
zdržel se hlasování:

0

……………………………………………………………………………………

2) Schválit návrh Závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2010 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření a to“ bez výhrad“ nebo“ s výhradami“
plus přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků.
1) porušení povinnosti – Nečinnost kontrolního výboru – zajistí předseda
kontrolního výboru
2) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání ze dne
23.9.2010 – nečinnost kontrolního výboru
pro:
7
proti:
0
zdržel se hlasování: 2
……………………………………………………………………………………
3) Vzít na vědomí konání „Dřevosochání“, které se bude konat ve dnech
4. a 5. 6.2011 na hřišti ve Vítkovicích. Některé sochy zůstanou v majetku obce,
je třeba navrhnout jejich motiv a umístění – návrhy nebyly podány.
pro :
9
proti :
0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Vzít na vědomí dopis od pana Zdeňka Spilky pro pana starostu a s žádostí
o jeho projednání na zastupitelstvu Obce Vítkovice.
pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování :
1
……………………………………………………………………………………
5) Schválit přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši
2 750 tis. Kč pro Služby Vítkovice s.r.o.
pro:
6
proti :
3 (Brož, Navrátilová, Spilka)
zdržel se hlasování:
0

Usnesení:
35/11 OZ schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku pozemkové
parcely č.68/28 v k.ú. Vítkovice v Krk.

36/11 OZ schvaluje návrh Závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2010 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „s výhradami“.
Zároveň schvaluje přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků :
1) Porušení povinnosti – nečinnost kontrolního výboru – zajistí
předseda kontrolního výboru
2) Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání ze dne
23.9.2010 - nečinnost kontrolního výboru
37/11 OZ bere na vědomí konání dřevosochání ve dnech 4. a 5.6.2011.
38/11 OZ bere na vědomí dopis pana Zdeňka Spilky.
39/11 OZ schvaluje přijetí úvěru ve výši 2 750 tis. Kč od České spořitelny, a.s.
pro Služby Vítkovice s.r.o.

Ve Vítkovicích 12.5.2011

Ověřovatelé:

Jindřich Volejník
Petr Brož

Zapisovatel : Zachařová Andrea

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

