ZÁPIS
ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 8. července 2009
na obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 7
(Omluveni: Matuš Leoš, Bureš Jan)

občanů: 4

Ověřovatelé: Jurečka Stanislav
Peterka Boleslav
Zapisovatel: Brož Petr
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Žádost p. Peterky o odkoupení p.p.č. 738/2.
2) žádosti - nový ÚPSÚ Vítkovice
3) Jízdné 2009 - 2010 ,Skiareál Aldrov
4) Hospodářský výsledek za rok 2008 - Krkonošská základní
a mateřská škola Vítkovice
5) Žádost o připojení na budoucí obecní řád kanalizace Křovinovi
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel, všechna usnesení splněna v
termínu.
1) Žádost p. Peterky o odkoupení p.p.č. 738/2.
(Záměr prodeje byl zvěřejněn na úřední desce od 22.6. - 6.7.2009).
2) Žádosti do nového Územního plánu sídelního útvaru Vítkovice.
3) Schválení jízdného na sezónu 2009 - 2010 ve Skiareálu Aldrov.
4) Schválit hospodářský výsledek za rok 2008 Krkonošské základní a mateřské
školy Vítkovice.
5) Žádost manželů Křovinových o připojení novostavby RD na p.p.č. 270/1
na budoucí obecní řád kanalizace.
Usnesení: 46/09 OZ souhlasí 6 hlasy (1 se zdržel hlasování) s prodejem
p.p.č. 738/2 panu Peterkovi za vyhláškovou cenu 10,-Kč / m²
stím, že veškeré náklady spojené s prodejem a převodem
hradí kupující.

47/09 OZ 7 hlasy nedoporučuje 5 žádostí dle seznamu (viz. příloha)
, 5 žádostí přenechává na posouzení zpracovateli ÚPSÚ
a s ostatními body souhlasí.
48/09 OZ schvaluje 7 hlasy ceník jízdného na sezónu 2009 - 2010
ve Skiareálu Aldrov.
49/09 OZ schvaluje 7 hlasy hospodářský výsledek za rok 2008
Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice.
50/09 OZ schvaluje 7 hlasy žádost manželů Křovinových
o připojení novostavby RD na p.p.č. 270/1 na budoucí obecní
řád kanalizace.

Ve Vítkovicích 10.7.2009
Ověřovatelé: Jurečka Stanislav
Peterka Boleslav

Zapisovatel: Brož Petr

Vladimír John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

