ZÁPIS

z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 19. listopadu 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 9

občanů: 9

Ověřovatelé: Matuš Leoš
Spilka Zdeněk
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Prodej části podílu pozemku
2) Slevy na Regioncard Vítkovice
3) Změna usnesení č. 50/12
4) Parkoviště Horní Mísečky
5) Poplatky za svoz komunálního odpadu
6) Vánoční poukazy
7) Záměr prodeje

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.

pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1)Odprodej části podílu na pozemku st.p.č. 87 spoluvlastníkům domu čp. 204
o výměře 40 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších za cenu 150,- Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. Vyvěšeno na
úřední desce od 31.10.2012 do 16.11.2012.

pro : 9
proti : 0

zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit výši slev jízdného ve skiareálu Aldrov na Regioncard Vítkovice
pro zimní sezonu 2012/2013: 15% sleva na 1 denní jízdné
10% sleva na 2 denní jízdné
20% sleva na 3,4,5 a 6 denní jízdné
15% sleva na jízdenky 3 za 6, 4 ze 6 a 5 ze 7

pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit změnu usnesení č. 50/12 ze dne 29.10.2012 - samolepící povolenky
pro trvale bydlící občany, pro podnikatele podnikající v katastru obce
Vítkovice ( maximální počet 2 ks pro podnikatele), papírové povolenky pro
vlastníky rekreačních objektů ležící v zákazu vjezdu - všechny povolenky
k vjezdu na rok 2013-2014 budou dle Zákona České národní rady o místních
poplatcích, předpis číslo 565/1990 Sb., vydávány zdarma

pro : 5
proti : 2 (Krčmářová,Spilka)
zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Brož)
Proti návrh : Zpoplatnit 100,- Kč vydávání povolenek pro místní občany
nebydlící v zákaz vjezdu a podnikatelé nepodnikající v zákazu vjezdu.
Pro : 2 (Krčmářová, Spilka)
Proti : 5 (Rychtr,Vancl,John,Volejník,Matuš)
Zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Brož)
................................................................................................................................
4) Pověřit starostu pana Rychtra jednáním o podmínkách provozu parkoviště na
Horních Mísečkách, výše nájemného 800 tis. Kč nebo vybírání parkovného.

pro : 7
Proti : 0
zdržel se hlasování : 2 (Spilka, Rychtr)
................................................................................................................................
5) Schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za

provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů . Výše poplatku činí 430,- Kč. Skutečné
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu jsou
610,- Kč.

pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 2(Vancl, Krčmářová)
................................................................................................................................
6) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši
500,- Kč v obchůdku U Buráka. Datum vyzvednutí do 31.1.2013.

pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
7) Schválit záměr prodeje p.p.č. 577 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře
661 m2 s věcným břemenem na přístup k hřbitovní zdi.

pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................

Usnesení : 59/12 OZ schvaluje prodej části podílu na pozemku st.p.č. 87
spoluvlastníkům domu čp. 204 o výměře 40 m2 v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších za cenu 150,- Kč/m2. Veškeré
náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující.
60/12 OZ schvaluje výši slev jízdného ve skiareálu Aldrov na
Regioncard Vítkovice pro zimní sezonu 2012/2013 a to : 15%
sleva na 1 denní jízdné, 10% sleva na 2 denní jízdné, 20%
sleva na 3,4,5 a 6 denní jízdné a 15% slevu na jízdenky 3 ze 6,
4 ze 6 a 5 ze 7
61/12 OZ schvaluje změnu usnesení č. 50/12 ze dne 29.10.2012 samolepící povolenky pro trvale bydlící občany, pro
podnikatele podnikající v katastru obce Vítkovice v zákazu
vjezdu (maximální počet 2 ks pro podnikatele), papírové

povolenky pro vlastníky rekereačních objektů ležící v zákazu
vjezdu, povolenky budou vydávany zdarma
62/12 OZ pověřuje starostu pana Rychtra jednáním o podmínkách
provozu parkoviště na Horních Mísečkách, výše nájemného
min.800 tis. Kč bez DPH nebo vybírání parkovného
63/12 OZ schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše poplatku činí 430,- Kč.
64/12 OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na
odběr zboží ve výši 500,- Kč v Obchůdku U Buráka. Datum
vyzvednutí do 31.1.2013.
65/12 OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č 557 v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších s věcným břemenem na přístup k hřbitovní zdi.
Ve Vítkovicích 19.11.2012
Ověřovatelé: Matuš Leoš
Spilka Zdeněk
Zapisovatel : Macháčková Jana

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

