ZÁPIS

ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:

9

občanů: 10

Ověřovatelé: Matuš Leoš
Volejník Jindřich
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2012
2) Smlouva o zřízení věcného břemene
3) Zhodnocení zimní sezony 2012-2013
4) Dodatek k nájemní smlouvě s nájemcem Sport Support
s.r.o.
5) Návrh obecně závazné vyhlášky k regulaci užívání zábavní
pyrotechniky
6) Návrh obecně závazné vyhlášky týkající se komunitního
kompostování
7) Předběžné schválení úvěru na dofinancování ČOV
8) Změna rozpočtu č. 1
9) Nabídka na výměnu veřejného osvětlení
10) Prodej pozemku
11) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací
12) Směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.

pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2012, a to se
ziskem 366 tis. Kč, který bude použit na částečné pokrytí ztrát z minulých let.

pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 2 (Navrátilová I., Spilka Zd.)
…………………………………………………………………………………
2) Schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002606/VB/02,
Vítkovice, pč. 145/1 - přípojka NN, p. Uhlířová, na parcele č. 2936/5.

pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Vzít na vědomí zhodnocení zimní sezony 2012-2013
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
4) Vzít na vědomí žádost o prodloužení Nájemní smlouvy uzavřené podle §
663 a násl. zákona 40/1964 Sb. v platném znění dne 10.10.2011 na dalších 15
let, dle odstavce čl. 2, odst. c) této nájemní smlouvy. Jednání o smlouvě
přesouvá na další zastupitelstvo.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Spilka Zd.)
...............................................................................................................................
5) Schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje
užívání zábavné pyrotechniky na území obce Vítkovice, viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
6) Schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou se stanoví
systém komunitního kompostování a systém využití vzniklého kompostu k
údržbě a obnově veřejné zeleně a ploch na území obce.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
7) Předběžné schválení úvěru ve výši 5 mil. Kč na dofinancování ČOV
Vítkovice a podepsání smlouvy s ČMZRB (Českomoravská rozvojová banka) .

pro : 6
proti : 1 (Navrátilová I.)
zdržel se hlasování : 1 (Brož P.)
................................................................................................................................
8) Změna rozpočtu č. 1, viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
9) Nabídka firmy Gusto Energy s.r.o. na výměnu veřejného osvětlení v obci, a
to za předem stanovené podmínky samofinancovatelnosti celého projektu a
pověření starosty p. Rychtra k jednání s firmou Gusto Energy s.r.o.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
10) Schválit prodej pozemku č. 943/5 o výměře 107 m2 v k.ú. Vítkovice v
Krkonoších panu Karlu Šiškovi za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2, s věcným
břemenem na právo chůze a opravy vodovodu a plynu. Záměr prodeje vyvěšen
na úřední desce od 27.3.2013 do 15.4.2013. Po digitalizaci katastru bude
zřízeno věcné břemeno na části pozemku pana Šišky (místní komunikace).
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
11) Schválit žádost o dotaci na opravu místních komunikací v obci Vítkovice
na p.p.č. 2971/1, 9335, 934/5, 964/8 a 962/9. Záměrem na těchto komunikacích
je provedení nového asfaltového krytu a doplnění krajnic.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
12) Schválit Směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 1 mil.Kč bez DPH a veřejných
zakázek na stavební práce pod 3 mil. Kč bez DPH.Viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0

................................................................................................................................
Po projednání 4. bodu pan Spilka opustil jednání zastupitelstva.
................................................................................................................................
Diskuse : p. Telec V. - dotaz na žádost o stavební parcelu
- dotaz na sportovní areál v Horních Vítkovicích,
odpověď bude písemně
Usnesení: 13/13 OZ schvaluje hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s.r.o. za
rok 2012 s tím, že zisk bude použit na částečné pokrytí ztrát
z minulých let
14/13 OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.IP-12-2003606/VB/02- Vítkovice, pč. 145/1 - přípojka NN
p. Uhlířová
15/13 OZ bere na vědomí zhodnocení zimní sezony 2012-2013
16/12 OZ bere na vědomí žádost o prodloužení Nájemní smlouvy s
nájemcem Sport Support. s.r.o., uzavřené podle § 663 a násl.
zák. 40/1964 Sb. v platném znění dne 10.10.2011 na dalších
15 let. Jednání o smlouvě přesouvá na příští zastupitelstvo.
17/13 OZ schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní
pyrotechniky na území obce Vítkovice, viz příloha
18/13 OZ schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a systém
využití vzniklého kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně
a ploch na území obce, viz. příloha
19/13 OZ schvaluje předběžně úvěr ve výši 5 mil. Kč na
dofinancovávní ČOV a podepsání smlouvy s ČMZRB.
20/13 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1, viz příloha
21/13 OZ bere na vědomí nabídku firmy Gusto Energy s.r.o. na
výměnu veřejného osvětlení a pověřuje starostu p. Rychtra
k jednání a prověření této firmy a dodání dalších nabídek.
22/13 OZ schvaluje prodej pozemku č. 943/5 o výměře 107 m2 v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších panu Karlu Šiškovi za vyhláškovou
cenu 10,-Kč/m2, s věcným břemenem na právo chůze a opravy
vodovodu a plynu. Veškeré náklady spojené s prodejem a
převodem bude hradit kupující. Po digitalizaci katastru bude
zřízeno věcné břemeno na části pozemku pana Šišky (místní

komunikace)
23/13 OZ schvaluje žádost o dotaci na opravu místních komunikací v
obci Vítkovice. Záměrem je provedení nového asfaltového
krytu a doplnění krajnic.
24/13 OZ schvaluje směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, viz. příloha

Ve Vítkovicích 24.4.2013
Ověřovatelé: Matuš Leoš
Volejník Jindřich
Zapisovatel : Macháčková Jana

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

