ZÁPIS
ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 19. září 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 8
(Omluven : Spilka Zd.)

občanů: 2

Ověřovatelé: John Tomáš
Kosina Petr
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Žádost o možnost parkování
2) Záměr prodeje – hasičská Tatra 148 CAS
3) Rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové
organizace na rok 2018
4) Jmenování nového člena Rady školy při Krkonošské ZŠ a
MŠ Vítkovice
5) Rozpočtové opatření č. 5 a zápis č. 3 z jednání FV
6) Celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov
7) Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Vítkovice
8) Schválení smlouvy se zhotovitelem Změny č. 1 Územního
plánu Vítkovice
9) Schválit návrh plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit žádost manželů xxxxxxx o možnost parkování vedle hasičské
zbrojnice v zimní sezóně 2018/2019, za stejných podmínek jako v loňské zimní
sezóně, a to od 1.12.2018 do 31.3.2019 za částku 5 000,- Kč .
pro: 8
proti: 0

zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit záměr prodeje hasičské Tatry 148 CAS
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace
na rok 2018
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit jmenování nového člena Rady školy při Krkonošské ZŠ a MŠ
Vítkovice, příspěvková organizace – návrh xxxxxxx
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit rozpočtové opatření č. 5 a zápis č. 3 z jednání finančního výboru
pro : 6
proti : 2 (Hniková Z., Navrátilová I.)
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale bydlící
občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro ostatní z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a
na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská z 4 000,- Kč na 3 500,- Kč
při koupi karty v době od 1.11.2018 do 30.11.2018. Na jednu osobu může být
uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná.
pro : 6
proti : 2 (Hniková Z., Navrátilová I.)
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

7) Schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Vítkovice
pro : 7
proti: 0
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)
……………………………………………………………………………………
8) Schválit smlouvu o dílo se zhotovitelem Změny č. 1 Územního plánu
Vítkovice
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)
……………………………………………………………………………………
9) Schválit návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, aktualizace
č. 1 pro období 2015-2024
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
Usnesení:

37/18 OZ schvaluje žádost manželů xxxxxxx o možnost
parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně
2018/2019, za stejných podmínek jako v loňské zimní
sezóně, a to od 1.12.2018 do 31.3.2019 za částku
5 000,- Kč
38/18 OZ schvaluje záměr prodeje hasičské Tatry 148 CAS
39/18 OZ schvaluje rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice,
příspěvkové organizace na rok 2018, viz. příloha
40/18 OZ schvaluje jmenování p. xxxxxxx členem Rady
školy při Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvková
organizace na tříleté funkční období
41/18 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a zápis č. 3 z jednání
FV, viz. příloha
42/18 OZ schvaluje slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov
pro trvale bydlící občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro
ostatní z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a na vleku Jizerka
z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská z 4 000,- Kč na 3 500,Kč při koupi karty v době od 1.11.2018 do 30.11.2018. Na
jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je
nepřenosná.
43/18 OZ schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu

Vítkovice, viz. příloha
44/18 OZ schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem Změny č. 1
Územního plánu Vítkovice, viz. příloha
45/18 OZ schvaluje návrh Plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací, aktualizace č. 1 pro období 2015-2024, viz.
příloha

Ve Vítkovicích 19.9.2018
Ověřovatelé: John Tomáš
Kosina Petr
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

