ZÁPIS
ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 12. dubna 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva : 8
(omluven Vancl Miroslav)

občanů: 6

Ověřovatelé: John Tomáš
Volejník Jindřich
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Otevření 5. ročníku Krkonošské základní školy a mateřské
školy Vítkovice
2) Zpráva finanční komise
3) Rozpočtové opatření č. 2
4) Rozpočtové opatření č. 3
5) Plynofikace – p. Kruml
6) Žádost o finanční příspěvek Autoklub Krakonoš Jilemnice
7) Schválení podání žádosti a schválení komise pro výběrové řízení
na akci – Oprava místních komunikací
8) Schválení komise pro výběrové řízení na akci – Oprava střechy
kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích
9) Schválení komise pro výběrové řízení na akci – Výměna zdroje
vytápění KD
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit záměr – otevření 5. ročníku základního vzdělávání v Krkonošské
ZŠ a MŠ Vítkovice
pro: 7
proti: 1(Hniková Z.)
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………

2) Vzít na vědomí zprávu finanční komise, viz. příloha
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 schválené starostou, viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit Rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Vzít na vědomí dopis manželů Krumlových, týkající se plynofikace a
navrhnout řešení.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit žádost o finanční příspěvek Autoklubu Krakonoš, návrh 5000,-Kč
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
7) Schválit podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací –
Seba-Benecko(Hampl)“ ve výši 300 tis. Kč, včetně vyčlenění prostředků na
vlastní podíl a schválit komisi pro výběrové řízení na tuto akci ve složení : Ing.
Hana Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš John (náhradník Volejník J.)
s administrací p. Vanclové a p. Šimka z MAS

pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
8) Schválit komisi pro výběrové řízení na akci „ Oprava střechy kostela
sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích“ ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr
a Tomáš John s administrací p. Vanclové a p. Šimka z MAS
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
9) Schválit komisi pro výběrové řízení na akci „ Výměna zdroje vytápění KD“
ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš John s administrací
Ing. D. Tauchmana
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Spilka Z.)
……………………………………………………………………………………
Diskuze : Dotaz na přístupovou cestu na vlastním pozemku - p. Doležal
Usnesení:

21/17 OZ schvaluje záměr otevření 5. ročníku základního
vzdělávání v Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice
22/17 OZ bere na vědomí zprávu finanční komise, viz. příloha
23/17 OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 schválené
starostou, viz. příloha
24/17 OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha
25/17 OZ bere na vědomí dopis manželů Krumlových, týkající se
plynofikace a pověřuje p. starostu napsat dopis manželům
Krumlovým a vrátit částku 15 000,- Kč
26/17 OZ schvaluje žádost o finanční příspěvek Autoklubu
Krakonoš ve výši 5 000,- Kč
27/17 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava
místních komunikací – Seba-Benecko(Hampl)“ ve výši 300
tis. Kč, včetně vyčlenění prostředků na vlastní podíl a
schvaluje komisi pro výběrové řízení na tuto akci ve složení :
Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš John (náhradník:
Volejník J.) s administrací p. Vanclové a p. Šimka z MAS
28/17 OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na akci „ Oprava

střechy kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích“ ve složení :
Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš John
s administrací p. Vanclové a p. Šimka z MAS
29/17 OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na akci „ Výměna
zdroje vytápění KD“ ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan
Rychtr a Tomáš John s administrací Ing. D. Tauchmana

Ve Vítkovicích 12.4.2017
Ověřovatelé: John Tomáš
Volejník Jindřich
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

