ZÁPIS
z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 11. ledna 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 8
(Omluveni : Volejník J.)

občanů: 3

Ověřovatelé: Hniková Zora
Spilka Zdeněk
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Záměr prodeje
2) Úprava cen vodného a stočného
3) Kompetence starosty obce k provádění rozpočtových změn
4) Smlouvy s ČEZ
5) Směna a prodej pozemků - EUROSPEKTRUM

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 7 (Nepřítomna Navrátilová I.)
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit záměr prodeje pozemku č. 495 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o
výměře 7 m2 panu Milanu Macháčkovi
pro: 7
(Nepřítomna Navrátilová I.)
proti: 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit úpravu cen vodného a stočného pro rok 2017 : vodné 21,38 Kč/m3 +
DPH a stočné 21,45 Kč/m3 + DPH

pro: 7 (Nepřítomna Navrátilová I.)
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit v souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření, viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Pověřit starostu obce uzavíráním smluv o smlouvě budoucí a smluv kupních
s firmou ČEZ, týkajících se odkupu pozemků pod trafostanicemi v rámci
kabelizace obce Vítkovice, cena 1 000,- Kč/m2
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit směnu a prodej pozemků – EUROSPEKTRUM.
Z důvodu včas nedodaných materiálů se tento bod přesouvá na další
zastupitelstvo.
pro :
proti :
zdržel se hlasování :
……………………………………………………………………………………

Usnesení:

1/17 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku č. 495 v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších o výměře 7 m2 panu Milanu Macháčkovi
2/17 OZ schvaluje úpravu cen vodného a stočného pro rok 2017
vodné 21,38 Kč/m3 + DPH a stočné 21,45 Kč/m3 + DPH
3/17 OZ schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření, viz. příloha
4/17 OZ pověřuje starostu obce uzavíráním smluv o smlouvě
budoucí a smluv kupních s firmou ČEZ, týkajících se odkupu
pozemků pod trafostanicemi v rámci kabelizace obce
Vítkovice, cena 1 000,- Kč/m2

5/17 OZ bere na vědomí směnu a prodej pozemků mezi obcí a
EUROSPEKTRUM GROUP a.s a přesouvá tento bod na další
zastupitelstvo

Ve Vítkovicích 11.1.2017
Ověřovatelé: Hniková Zora
Spilka Zdeněk
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

