ZÁPIS
z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. září 2009
na obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 9

občanů: 5

Ověřovatelé: John Vladimír
Volejník Jindřich
Zapisovatel: Matuš Leoš
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Krkonoše- svazek měst a obcí
2) Žádost o pronájem pozemku
3) Žádost o provozování lyžařské školy
4) Směrnice k závodnímu stravování
5) Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
6) Směrnice k rozpočtovému hospodaření
7) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků
9) Parkování – manželé Petrovi
10) Revolvingový úvěr – Služby Vítkovice, s.r.o.
11) Zajištění úvěru
12) Úvěr- podpis všech smluv a dokumentů
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel, všechna usnesení splněna v
termínu.
1) Seznámení členů OZ se Závěrečným účtem roku 2008, Krkonoše – svazek
měst a obcí. (příloha č.1)
2) Žádost pana Mládka o pronájem části pozemku za účelem provozování
občerstvení v zimní sezoně 2009 – 2010 .
3) Žádost pana Potůčka o pronájem části p.p.č. 46 za účelem provozování
lyžařské školy na zimní sezonu 2009 – 2010.
4) Schválit Směrnici k závodnímu stravování – č. 3/2009 (příloha č.2)
5) Schválit Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad – č. 4/2009
(příloha č.3)
6) Schválit Směrnici k rozpočtovému hospodaření – č. 5/2009 (příloha č.4)

7) Schválit Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – č. 6/2009
(příloha č. 5)
8) Schválit Směrnici k inventarizaci majetku a závazků – č. 7/2009 a zároveň
zrušit Směrnici k inventarizaci majetku a závazků – č.1/2007 (příloha č. 6)
9) Žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské zbrojnice a
na obecní cestě vedoucí k hasičské zbrojnici.
10) Schválit přijetí revolvingového úvěru společností Služby Vítkovice, s.r.o.,
od České spořitelny, a.s. ve výši 3.300.000,- Kč. (příloha č.7)
11) Schválit zajištění úvěru společnosti Služby Vítkovice, s.r.o. nemovitým
majetkem obce a movitým majetkem společnosti dle požadavků banky
v tomto rozsahu…(příloha č.7)
12) Pověřit starostu Milana Rychtra a místostarostu Vladimíra Johna
sjednáním všech smluv a podepsáním všech dokumentů, které souvisí
s poskytnutím úvěru společnosti Služby Vítkovice, s.r.o.
Českou spořitelnou, a.s. (příloha č.7)
Usnesení: 54/09 OZ schvaluje 9 hlasy Závěrečný účet svazku měst a obcí
Krkonoše pro rok 2008.
55/09 OZ souhlasí 9 hlasy s pronájmem části pozemku panu
Mládkovi za stejných podmínek jako v sezoně 08/09
za částku 23.800,- Kč s DPH.
56/09 OZ souhlasí 9 hlasy s provozováním lyžařské školy pana
Viléma Potůčka na zimní sezonu 2009/2010 za stejných
podmínek jako v sezoně 08/09 na základě písemné smlouvy
za částku 30.000,- Kč s DPH
57/09 OZ schvaluje 9 hlasy Směrnici k závodnímu stravování
– č. 3/2009.
58/09 OZ schvaluje 9 hlasy Směrnici pro poskytování a účtování
cestovních náhrad – č. 4/2009.
59/09 OZ schvaluje 9 hlasy Směrnici k rozpočtovému hospodaření
– č. 5/2009.
60/09 OZ schvaluje 9 hlasy Směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu – č. 6/2009.
61/09 OZ schvaluje 9 hlasy Směrnici k inventarizaci majetku a
závazků – č. 7/2009 a zároveň ruší Směrnici k inventarizaci
majetku a závazků – č. 1/2007.
62/09 OZ schvaluje 9 hlasy žádost manželů Petrových o možnosti
parkování za stejných podmínek jako v roce 08/09
od 1.12.2009 do 31.3.2010 za částku 5.000,- Kč.
63/09 OZ schvaluje 9 hlasy přijetí revolvingového úvěru společností
Služby Vítkovice, s.r.o. od České spořitelny, a.s. ve výši
3.300.000,-Kč.

64/09 OZ schvaluje 9 hlasy zajištění úvěru společnosti Služby
Vítkovice, s.r.o. nemovitým majetkem obce a movitým
majetkem dle požadavků banky v tomto rozsahu –
viz. přílohač.7
65/09 OZ pověřuje 9 hlasy starostu Milana Rychtra a místostarostu
Vladimíra Johna sjednáním všech smluv a podepsáním všech
dokumentů, které souvisí s poskytnutím úvěru společnosti
Služby Vítkovice, s.r.o. Českou spořitelnou, a.s..

Ve Vítkovicích 10.9.2009

Ověřovatelé: John Vladimír

Zapisovatel: Matuš Leoš

Volejník Jindřich
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