ZÁPIS
ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 4. září 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:

8

občanů: 10

Ověřovatelé: John Vladimír
Matuš Leoš
Zapisovatel: Macháčková Jana

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Parkoviště Horní Mísečky
2) Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše
3) Příspěvek MAS „Přijďte pobejt!“
4) Záměr prodeje
5) Schválení jízdního řádu lanovky a vleku
6) Celosezónní karta pro trvale bydlící občany
7) Změna rozpočtu č. 3
8) Hospodaření obce k 31.7.2013
9) Žádost o sponzorský dar

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Vzít na vědomí záměr firmy Melida, a.s. o provozování parkoviště na
Horních Mísečkách za účasti pana ředitele Čeňka Jílka.
pro:
proti:
zdržel se hlasování:

…………………………………………………………………………………
2) Projednat a schválit Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše
viz. Příloha
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Krčmářová Zd.)
................................................................................................................................
3) Schválit jednorázový příspěvek MAS „Přijďte pobejt!“ ve výši 7,- Kč / na
obyvatele obce, na dopracování tzv. Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ)
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Krčmářová Zd.)
................................................................................................................................
4) Schválit záměr prodeje p.p.č. 1090/3 a p.pč. 1090/5 vše v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
...............................................................................................................................
5) Schválit ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na sezónu 2013/2014
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová I., Brož P.)
................................................................................................................................
6) Schválit slevu celosezónní karty pro trvale bydlící občany ze 3 500,- Kč na
2 500,- Kč, při koupi karty v době od 1.11.2013 do 30.11.2013. Na jednu osobu
může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná.
pro : 5
proti : 1 (Navrátilová I.)
zdržel se hlasování : 2 (Spilka Zd.,Brož P.)
................................................................................................................................
7) Schválit Změnu rozpočtu č. 3, viz. příloha

pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)
................................................................................................................................
8) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 31.7.2013, viz. příloha
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)
................................................................................................................................
9) Schválit žádost o finanční příspěvek na cyklo akci Víkr-Bike 2013
pořádanou Stanislavem Nechanickým. Návrh 3 000,- Kč.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
Diskuse : Připomínky občanů ke stavebním pracím (vodní elektrárna, most,
ČOV), znečištění krajské komunikace v obci Vítkovice, stížnost na hluk –
pracuje se i po 22 hod.
Usnesení: 41/13 OZ bere na vědomí záměr firmy Melida, a.s. o provozování
parkoviště na Horních Mísečkách.
42/13 OZ schvaluje Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše
43/13 OZ schvaluje jednorázový příspěvek MAS „Přijďte pobejt!“
ve výši 7,- Kč/na obyvatele obce na dopracování Integrované
strategie rozvoje území
44/13 OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1090/3 a p.p.č. 1090/5 vše
v k.ú. Vítkovice v Krkonoších.
45/13 OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov
na sezónu 2013/2014.
46/13 OZ schvaluje prodej celosezónní karty pro trvale bydlící
občany za 2 500,- Kč při nákupu od 1.11.2013 do 30.11.2013.
Na jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je
nepřenosná.
47/13 OZ schvaluje Změnu rozpočtu č. 3, viz příloha
48/13 OZ schvaluje hospodaření obce k 31.7.2013, viz příloha
49/13 OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na cyklo
akci Víkr-Bike 2013.

Ve Vítkovicích 4.9.2013
Ověřovatelé: John Vladimír
Matuš Leoš
Zapisovatel : Macháčková Jana

Miroslav Vancl
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

