ZÁPIS
ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8. dubna 2009
na obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 8
(Bureš Jan - omluven)

občanů: 5

Ověřovatelé: Matuš Leoš
Volejník Jindřich
Zapisovatel: Jurečka Stanislav
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) ZŠ - ústřední topení
2) pronájem pozemků
3) žádost pí. Fischerové
4) změna cen v ceníku dopravy Služeb Vítkovice s.r.o.
5) smlouva o zřízení věcného břemene
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel, všechna usnesení splněna v
termínu.
1) Návrh cenové kalkulace - rekonstrukce ústředního topení v ZŠ Vítkovice.
2) Pronájem obecních pozemků k zemědělské činnosti p. Karbusický, pí. Kotlabová.
3) Žádost paní Fischerové o souhlas se stavebními úpravami domu č.p. 20,
s napojením na vodovodní řád a kanalizaci.
4) Schválit změnu cen v ceníku Služeb Vítkovice s.r.o. - REFORM,
KŘOVINOŘEZ.
5) Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vítkovice
a VČP Net, s.r.o. - zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně
jeho příslušenství.
Usnesení: 25/09 OZ neschvaluje 8 hlasy vyhotovení projektové dokumentace
pro rekonstrukci ústředního topení v Krkonošské základní
škole Vítkovice.
26/09 OZ schvaluje 8 hlasy pronájem obecních pozemků určených

k zemědělské činnosti Farmě Hucul a paní Marii Kotlabové
dle přiložených žádostí a smlouvy o nájmu pozemků uzavřené
mezi obcí a nájemci. Zároveň pověřuje starostu k sepsání
a následnému podepsání nájemních smluv.
27/09 OZ schvaluje 8 hlasy žádost paní Fischerové o připojení
bytového domu č.p. 20 na obecní řád vodovodu a kanalizace
po dohodě se správci vodovodní a kanalizační sítě.
28/09 OZ schvaluje 8 hlasy 2 změny v ceníku dopravy
Služeb Vítkovice s.r.o.
Reform - mulčování 1 motohodina - 1.260,-Kč
Křovinořez - 1 hodina - 210,-Kč
29/09 OZ schvaluje 8 hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Vítkovice a VČP Net, s.r.o..

Ve Vítkovicích 15.4.2009
Ověřovatelé: Matuš Leoš

Zapisovatel: Jurečka Stanislav

Volejník Jindřich

Vladimír John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

