ZÁPIS
z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 7. ledna 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 9

občanů: 4

Ověřovatelé: Spilka Zdeněk
Ing. Hana Uhlířová
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Prodej pozemku
2) Změna usnesení č. 85/14
3) Návrh rozpočtu Služeb Vítkovice s.r.o. na rok 2015
4) Schválení aktualizované Nájemní smlouvy Služeb
Vítkovice s.r.o. s obcí v návaznosti na zakladatelskou listinu
5) Žádost o pronájem pozemků – p. Kotlabová
6) Žádost o pronájem pozemků – Farma Hucul
7) Žádost o pronájem pozemků – manželé Johnovi
8) Záměr prodeje
9) Žádost o dotaci na obnovu místních komunikací

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit prodej pozemku p.č. 1140 o výměře 1197 m2 v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších panu Karlu Šiškovi za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. Prodej bude
uskutečněn po vykácení stromů na tomto pozemku. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce od 5.12.2014 do 22.12.2014. Veškeré náklady s prodejem a
převodem bude hradit kupující.
pro:

9

proti: 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit změnu usnesení č. 85/14 ze dne 3.12.2014- OZ schvaluje
podnájemní smlouvu na uvedené pozemky mezi obcí Vítkovice a Farmou Hucul
na zimní sezónu 2014/2015, a to od 1.12.2014 do 30.4.2015.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit rozpočet Služeb Vítkovice s.r.o. na rok 2015, viz. příloha
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit aktualizovanou Nájemní smlouvu Služeb Vítkovice s.r.o. s obcí
v návaznosti na zakladatelskou listinu, viz. příloha
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit žádost p. Kotlabové o pronájem obecních pozemků p.č. 192/1 a 38/1
vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších, na využití pozemků k pastvě hospodářských
zvířat. OZ bere na vědomí a přesunuje žádost na další zastupitelstvo.
……………………………………………………………………………………
6) Schválit žádost Farmy Hucul o pronájem obecních pozemků (viz. příloha), na
využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2015-2020 za cenu
500,- Kč/ha. OZ bere žádost na vědomí a přesunuje žádost na další
zastupitelstvo.
……………………………………………………………………………………
7) Schválit žádost manželů Johnových o pronájem částí obecních pozemků p.č.
611, 638/1, 635, 647/1, 645, 655, 656/1 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších, za
účelem vypásání a sušení. OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další
zastupitelstvo.
……………………………………………………………………………………
8) Schválit záměr prodeje p.p.č. 21/14 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu Petru
Stránskému
pro :0
proti :9

zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
9) Schválit podání žádosti KÚ v Liberci o dotaci na obnovu místních
komunikací ve výši 200 tis. Kč a zároveň vyčlenit prostředky na vlastní podíl
žadatele ve výši 450 tis. Kč.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
…………………………………………………………………………………..

Usnesení: 1/15 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 1140 o výměře 1197 m2
v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu Karlu Šiškovi za vyhláškovou cenu 10,Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 5.12.2014 do
22.12.2014. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit
kupující.Kupující souhlasí s vytěžením stromů po prodeji a umožní vstup
těžební firmě na pozemek.
2/15 OZ schvaluje změnu usnesení č. 85/14 ze dne 3.12.2014- OZ
schvaluje podnájemní smlouvu na uvedené pozemky mezi obcí Vítkovice a
Farmou Hucul na zimní sezónu 2014/2015, a to od 1.12.2014 do 30.4.2015.
3/15 OZ schvaluje rozpočet Služeb Vítkovice s.r.o. na rok 2015,
viz. příloha
4/15 OZ schvaluje aktualizovanou Nájemní smlouvu Služeb
Vítkovice s.r.o. s obcí v návaznosti na zakladatelskou listinu, viz. příloha
5/15 OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další
zastupitelstvo.
6/15 OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další
zastupitelstvo.
7/15 OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další
zastupitelstvo.
8/15 OZ neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 21/14 v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších panu Petru Stránskému
9/15 OZ schvaluje podání žádosti KÚ v Liberci o dotaci na obnovu
místních komunikací ve výši 200 tis. Kč a zároveň vyčlenění prostředků na
vlastní podíl žadatele ve výši 450 tis. Kč.
Diskuse : Vypínání el. proudu v obci – starosta bude řešit písemnou
připomínkou
Ve Vítkovicích 7.1.2015

Ověřovatelé: Spilka Zdeněk
Ing. Hana Uhlířová
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

