ZÁPIS

ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 3. září 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 9

občanů: 6

Ověřovatelé: Vancl Miroslav
John Vladimír
Zapisovatel: Macháčková Jana

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Ceník jízdného ve skiareálu Aldrov 2012-2013
2) Žádost manželů Petrových o možnost parkování u hasické
zbrojnice
3) Žádost o provozování lyžařské školy
4) Změna rozpočtu č. 2
5) Žádost o úvěr se splatností 4 roky
6) Návrh na sloučení půjček poskytnutých obcí Službám
Vítkovice s.r.o.
7) Směnná smlouva mezi obcí a KRNAP
8) Pronájem restaurace v údolíčku
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.

pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit ceník jízdného ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu 2012-2013
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová)
……………………………………………………………………………………
2) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské
zbrojnice v zimní sezóně 2012-2013.

pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit žádost o provozování Lyžařské a snowboardové školy SNOWY
v areálech Aldrov a Jizerka v sezóně 2012-2013.

pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Brož)
……………………………………………………………………………………
4) Schválit změnu rozpočtu č. 2

pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit žádost o úvěr Služeb Vítkovice s.r.o. od české spořitelny ve výši 5
mil.Kč se splatností 4 roky, každý rok 1,25 mil. Kč. Z úvěru bude doplacen
předchozí úvěr a 3 mil. budou k dispozici, z toho budou 2 mil. Kč použity na
doplacení sněžné rolby Kässbohrer.

pro : 6
proti : 2(Navrátilová, Spilka)
zdržel se hlasování : 1(Brož)
……………………………………………………………………………………
6) Návrh na sloučení půjček poskytnutých obcí Službám Vítkovice s.r.o.

pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 2(Navrátilová,Spilka)
……………………………………………………………………………………
7) Schválit směnnou smlouvu mezi obcí Vítkovice a Správou Krkonošského
národního parku č. SMLJ-22-1021/2012
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0

……………………………………………………………………………………
8) Žádost o pronájem restaurace v objektu MŠ
................................................................................................................................
Usnesení : 34/12 OZ schvaluje ceník jízdného ve skiareálu Aldrov na zimní
sezónu 2012-2013
35/12 OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnosti
parkování vedle hasičské zbrojnice za stejných podmínek
jako v roce 2011/2012 od 1.12.2012 do 31.3.2013 za částku
5 000,- Kč bez DPH.
36/12 OZ schvaluje provozování lyžařské a snowboardové školy
SNOWY v areálu Aldrov v zimní sezóně
2012/2013 za cenu 10 000,- bez DPH.
37/12 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2
38/12 OZ schvaluje žádost o úvěr Služeb Vítkovice s.r.o od české
spořitelny
39/12 OZ schvaluje návrh na sloučení půjček poskytnutých obcí
Službám Vítkovice s.r.o.
40/12 OZ schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Vítkovice a
Správou Krkonošského národního parku
č.SMLJ-22-1021/2012.
41/12 OZ bere na vědomí žádost o pronájem restaurace v objektu
MŠ
Diskuse : Informační systém
Bezpečnostní systém
Ve Vítkovicích 3.9.2012
Ověřovatelé: Vancl Miroslav
John Vladimír
Zapisovatel : Macháčková Jana
Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

