ZÁPIS
z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 8. března 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva : 8
(Omluven : Kosina P.)

občanů: 6

Ověřovatelé: Ing. Uhlířová Hana
Navrátilová Ilona
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok
2016
2) Hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské
školy Vítkovice za rok 2017
3) Rozpočtového opatření č. 1
4) Žádost o poskytnutí věcného daru na Dětský maškarní karneval
5) Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky
„Komplexní nakládání s odpady“
6) Žádost o Grant z Programu prevence kriminality – „Kamerový
systém v obci Vítkovice“
7) Záměr akce „Ski park Aldrov“
8) Žádost o poskytnutí finančního daru na akci „Víkr-Bike 2017“
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2017
pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování :1 (Navrátilová)
……………………………………………………………………………………

2) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy
Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho rozdělení : návrh – ztrátu
z roku 2015 ve výši 70 054,06 Kč převést na účet 432-nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 schválené starostou, viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit žádost SDH Vítkovice o poskytnutí věcného daru ve výši 5 000,Kč na dětský maškarní karneval dne 11.3.2017

pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování :1 (Vancl. M.)
……………………………………………………………………………………
5) Schválit smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Komplexní
nakládání s odpady“, viz. příloha

pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit žádost o Grant z Programu prevence kriminality – „Kamerový
systém v obci Vítkovice“
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

7) Vzít na vědomí záměr akce „Ski park Aldrov“
Do příští schůze doplnit další materiály.
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování :2 (Navrátilová, Spilka)
……………………………………………………………………………………
8) Schválit žádost pana Stanislava Nechanického o poskytnutí finančního daru
na akci „Víkr-Bike 2017“
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

Usnesení:

13/17 OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce
Vítkovice za rok 2016
14/17 OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní
školy a mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace za
rok 2016 a jeho rozdělení : ztrátu z roku 2016 ve
výši 70 054,06 Kč převést na účet 432-nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let
15/17 OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 schválené
starostou, viz. příloha
16/17 OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice o poskytnutí věcného
daru ve výši 5 000,- Kč na dětský maškarní karneval dne
11.3.2017.
17/17 OZ schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné
zakázky „Komplexní nakládání s odpady“, viz. příloha
18/17 OZ schvaluje žádost o Grant z Programu prevence kriminality
– „Kamerový systém v obci Vítkovice“
19/17 OZ bere na vědomí záměr akce „Ski park Aldrov“ a požaduje
doplnění materiálů
20/17 OZ schvaluje žádost pana Stanislava Nechanického o
poskytnutí finančního daru na akci „Víkr-Bike 2017“ ve výši
5 000,- Kč.

Ve Vítkovicích 8.3.2017
Ověřovatelé: Ing. Uhlířová Hana
Navrátilová Ilona
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

