ZÁPIS
z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 21. května 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:
7
(Omluveni : Spilka Zd., Brož P.)

občanů: 3

Ověřovatelé: Leoš Matuš
Ing. Zdeňka Krčmářová
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Žádost o pronájem objektu
2) Stánek rychlého občerstvení U kouzelníka
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém
areálu Státního statku Vítkovice pro sklad balíkového sena. Nájem se sjednává
na dobu určitou, a to od 1.5.2014 do 30.4.2015 za cenu 1 000,- Kč + DPH.
pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
2) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého
občerstvení „ U kouzelníka“ na stávajícím místě. OZ navrhuje ponechání
maringotek v letních měsících na stávajícím místě za cenu 2000,- Kč + DPH.
V období duben až listopad nebude provozováno rychlé občerstvení, budou
zcela mimo provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude sepsána

smlouva na zimní měsíce.
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
………………………………………………………………………………….
Různé : Informace o uzavření místní komunikace Vítkovice – Starý Mlýn –
hasičárna (kolem hotelu Jasmín) z důvodu opravy mostu u nové ČOV. Most
bude uzavřen pro veškerou silniční dopravu. Pro pěší tento zákaz neplatí.
Uzávěrka bude od úterý 27.5.2014 do odvolání.
Usnesení: 24/14 OZ schvaluje žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem
objektu v bývalém Státním statku Vítkovice. Nájem se
sjednává na dobu určitou, a to od 1.5.2014 do 30.4.2015 za
cenu 1 000,- Kč + DPH
25/14 OZ schvaluje ponechání převozních maringotek sloužících
v zimních měsících k rychlému občerstvení na stávajícím
místě za cenu 2 000,- Kč + DPH. V období duben až listopad
nebude provozováno rychlé občerstvení, budou zcela mimo
provoz. Při porušení podmínek budou odstraněny a nebude
sepsána smlouva na zimní měsíce.

Ve Vítkovicích 21.5.2014
Ověřovatelé: Leoš Matuš
Ing. Zdeňka Krčmářová
Zapisovatel : Macháčková Jana

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

