ZÁPIS

ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 12. června 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 8
(omluven Matuš L.)

občanů: 4

Ověřovatelé: Ing. Zdeňka Krčmářová
Zdeněk Spilka
Zapisovatel: Macháčková Jana

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Regioncard - zhodnocení zimní sezony a představení letní
sezony 2013
2) Změna rozpočtu č.2
3) Žádost o příspěvek na Dětský den a pouť
4) Žádost o koupi pozemku
5) Žádost Jilemnického okrašlovacího spolku o finanční
příspěvek
6) Obecně závazná vyhláška k vjezdu
7) Záloha na roční provoz kompostárny
8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.

pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Vzít na vědomí zhodnocení zimní sezony v rámci projektu Regioncard a
představení letní sezony.

pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………

2) Schválit změnu rozpočtu č. 2 , viz. příloha
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (I.Navrátilová)
................................................................................................................................
3) Schválit žádost SK o finanční příspěvek na dětský den a pouť ve výši
5 000,- Kč

pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
4) Schválit žádost o koupi pozemku p.č. 943/3 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o
výměře 126 m2

pro : 0
proti : 8
zdržel se hlasování : 0
...............................................................................................................................
5) Schválit žádost Jilemnického okrašlovacího spolku o.s. o finanční příspěvek
ve výši 20 000,- Kč na restaurování historického kříže z roku 1816 před
kostelem sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích

pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
6) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č.3/2013, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst .

pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
7) Schválit zálohu na roční provoz kompostárny ve výši 25 901,20 Kč, která
bude zúčtovatelná podle skutečných nákladů.

pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
8) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 , kterou se stanoví systém
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
................................................................................................................................

Usnesení: 33/13 OZ bere na vědomí zhodnocení zimní sezony 2012/2013
v rámci projektu Regioncard a představení nové letní sezony
2013
34/13 OZ schvaluje Změnu rozpočtu č. 2 viz. příloha
35/13 OZ schvaluje žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a
pouť ve výši 5 000,- Kč
36/13 OZ neschvaluje žádost o koupi pozemku p.č. 943/3 v k.ú.
Vítkovice v Krk. o výměře 126 m2
37/13 OZ schvaluje žádost Jilemnického okrašlovacího spolku o.s.
o finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na restaurování
historickéh kříže z roku 1816 před kostelem sv. Petra a Pavla
ve Vítkovicích
38/13 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst
39/13 OZ schvaluje zálohu na roční provoz kompostárny ve výši
25 901,20 Kč.
40/13 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se
stanoví systém kumunitního kompostování a systém využití
vzniklého kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně a
ploch na území obce.

Ve Vítkovicích 12.6.2013

Ověřovatelé: Ing. Zdeňka Krčmářová
Zdeněk Spilka

Zapisovatel : Macháčková Jana

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

