ZÁPIS
ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8. července 2015
na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 8
(omluven Spilka Zd.)

občanů: 6

Ověřovatelé: John Tomáš
Hniková Zora
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Schválení vybraného uchazeče na zateplení objektu KD
2) Schválení TDI na zateplení objektu KD
3) Schválení návrhu obecního znaku
4) Změna rozpočtu č. 6
5) Žádost o připojení k veřejnému vodovodu a kanalizaci
6) Zpětný odkup pozemku – p. Lukeš
7) Výměna osobního auta
8) Nákup traktůrku John Deere
9) Žádost o vyřízení podkladů k územnímu a stavebnímu
povolení
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit komisí vybraného nejvhodnějšího uchazeče na zateplení objektu
KD, kterým je REVIST s.r.o.
pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování :1 (Navrátilová)
…………………………………………………………………………………
2) Schválit technický dozor investora (TDI) na zateplení objektu KD a smlouvu
o výkonu technického dozoru investora.. Komise vybrala ing. Jaromíra Berana.

pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1(Navrátilová I.)
……………………………………………………………………………………
3) Schválit návrh obecního znaku, viz příloha
pro: 3
proti: 4 (Navrátilová,Hniková,Vancl,Kosina)
zdržel se hlasování :1 (John)
……………………………………………………………………………………
4) Schválit změnu rozpočtu č. 6, viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit žádost pana Radka Janouška o připojení domu č.p. 25 k veřejnému
vodovodu a kanalizaci
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit zpětný odkup pozemku p.č. 366/5 o výměře 1 200 m2 od pana Mgr.
Vladimíra Lukeše za kupní cenu 300 000,- Kč
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)
……………………………………………………………………………………
7) Schválit výměnu osobního auto do výše ceny 500 000,- Kč
pro : 4
proti : 2 (Navrátilová,Hniková)
zdržel se hlasování : 2 (Vancl,Kosina)
……………………………………………………………………………………
8) Schválit nákup traktůrku John Deere, financování úvěrem
pro : 6
proti : 1 (Navrátilová)
zdržel se hlasování : 1 (Kosina)
……………………………………………………………………………………

9) Schválit žádost o vyřízení podkladů k územnímu a stavebnímu povolení +
stavební povolení, pro stavbu hlavního kanalizačního řádu pro objekty č.p. 10,
240 a 241.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
Usnesení: 62/15 OZ schvaluje komisí vybraného nejvhodnějšího uchazeče na
zateplení objektu KD, kterým je REVIST s.r.o.
63/15 OZ schvaluje Ing. Jaromíra Berana jako technický dozor
investora (TDI) na akci zateplení objektu KD a schvaluje smlouvu o výkonu
technického dozoru investora
64/15 OZ neschvaluje návrh obecního znaku, viz příloha
65/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 6, viz příloha
66/15 OZ schvaluje žádost pana Radka Janouška o připojení
domu č.p. 25 k veřejnému vodovodu a kanalizaci
67/15 OZ schvaluje zpětný odkup pozemku p.č. 366/5 o výměře
2
1 200 m od pana Mgr. Vladimíra Lukeše za kupní cenu 300 000,- Kč
68/15 OZ schvaluje výměnu osobního auta do výše ceny
500 000,- Kč
69/15 OZ schvaluje nákup traktůrku John Deere, financování
úvěrem
70/15 OZ schvaluje žádost o vyřízení podkladů k územnímu a
stavebnímu povolení + stavební povolení, pro stavbu hlavního kanalizačního
řádu pro objekty č.p. 10, 240 a 241.
Ve Vítkovicích 8.7.2015
Ověřovatelé: John Tomáš
Hniková Zora
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

