ZÁPIS
z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 13. ledna 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:

9

občanů: 2

Ověřovatelé: Kosina Petr
Spilka Zdeněk
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz
komunálních odpadů
2) Změna v názvu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice
3) Žádost o narovnání vlastnických vztahů
4) Žádost o pronájem pozemku – p.Skála
5) Žádost o pronájem pozemků – manželé Johnovi
6) Záměr prodeje

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit dodatek ke zřizovací listině Krkonošské základní školy a mateřské

školy Vítkovice , okres Semily se změnou názvu na Krkonošská základní škola
a mateřská škola Vítkovice, příspěvková organizace
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit žádost o narovnání vlastnických vztahů.
Pozemek 377/12 cesta o výměře 110 m2 – vlastník – p.Stehlík
Pozemek 375/5 o výměře 151 m2 – vlastník – obec Vítkovice
OZ navrhuje směnu pozemků.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit žádost p. Jana Skály o pronájem obecních pozemků p.p.č. 46, 38/1 a
21/1 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších na využití k zemědělským účelům, cena
500,- Kč/ha/rok.
OZ bere na vědomí žádost a přesouvá ji na další zastupitelstvo.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit žádost manželů Johnových o pronájem obecních pozemků p.p.č.
56/1, 16/6, 16/2, 16/3, 41/1, a 38/1 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších na využití
k zemědělským účelům, cena 500,- Kč /ha/rok.
OZ bere na vědomí žádost a přesouvá ji na další zastupitelstvo.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit záměr prodeje p.p.č. 3035/5 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších paní Janě
Hochmanové.
OZ bere na vědomí a pověřuje pana starostu jednáním s p. Hochmanovou.
pro : 9
proti :0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………

Usnesení:

1/16 OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/16 OZ schvaluje dodatek ke zřizovací listině Krkonošské
základní školy a mateřské školy Vítkovice , okres Semily se
změnou názvu na Krkonošská základní škola a mateřská
škola Vítkovice, příspěvková organizace
3/16 OZ schvaluje směnu pozemků mezi p. Pavlem Stehlíkem a
obcí Vítkovice , týkající se pozemků p.č. 377/12 na LV 846,
o výměře 110 m2 a p.p.č. 375/5 na LV 10001, o výměře
151 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
4/16 OZ bere na vědomí žádost p. Jana Skály o pronájem obecních
pozemků p.p.č. 46, 38/1 a 21/1 vše v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších na využití k zemědělským účelům a přesouvá ji
na další zastupitelstvo
5/16 OZ bere na vědomí žádost manželů Johnových o pronájem
obecních pozemků p.p.č. 56/1, 16/6, 16/2, 16/3, 41/1, a 38/1
vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších na využití k zemědělským
účelům a přesouvá ji na další zastupitelstvo
6/16 OZ bere na vědomí záměr prodeje p.p.č. 3035/5 v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších p. Janě Hochmanové a pověřuje
p. starostu jednáním s paní Hochmanovou

Ve Vítkovicích 13.1.2016
Ověřovatelé: Kosina Petr
Spilka Zdeněk
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

