
                              Z Á P I S 
          z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 
 dne 6. června 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  
 
 
Přítomno členů zastupitelstva:    9                       občanů:  5 
    
 
Ověřovatelé: Matuš Leoš 
   Ing. Zdeňka Krčmářová 
 
Zapisovatel:  Macháčková Jana   
 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 
          1) Výroční zpráva Freestyle Area – snowpark vlek Jizerka 
                             2) Návrh závěrečného účtu obce  Vítkovice za rok 2011 a  
                                  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
           3) Žádost o pronájem části pozemku – p. Mládek 
           4) Žádost o pronájem části pozemku – p. Potůček 
           5) Žádost o provozování snowtubingu – p. Bakus 
           6) Žádost o finanční příspěvek obce na Dětský den 
           7) Návrh na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ  a zpoplatnění  
                                  některých služeb v ZŠ  
 
           
                         
                        
  ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
pro:    9 
proti:    0 
zdržel se hlasování: 0 
………………………………………………………………………………… 
1) Vzít  na vědomí Výroční zprávu Freestyle Area – snowpark vlek Jizerka. 
 
Pro :  9 
Proti :  0 
Zdržel se hlasování :  0 
…………………………………………………………………………………… 
 
2)  Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2011 a zprávu o 



výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo „ s výhradami“ . 
    
pro:  9 
proti:  0 
zdržel se hlasování:  0 
…………………………………………………………………………………… 
 
3) Žádost pana Mládka o pronájem části pozemku vedle konečné stanice Aldrov 
na zimní sezonu 2012/2013 za účelem provozování rychlého občerstvení 
 
pro :  9 
proti :  0 
zdržel se hlasování :  0 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
4) Žádost pana Potůčka o pronájem pozemku za účelem provozování Lyžařské 
školy a přenosného lyžařského vleku v délce 100 m a žádost o pronájem malé  
zděné buňky, která bude využívána pro Lyžařskou školu na dobu 7 let. 
 
pro :  9 
proti :  0 
zdržel se hlasování : 0  
…………………………………………………………………………………… 
 
5) Žádost pana Bakuse o provozování snowtubingu ve skiareálu Aldrov na 
zimní sezonu 2012/2013. 
 
pro :  9 
proti :   0 
zdržel se hlasování : 0 
…………………………………………………………………………………… 
 
6) Schválit finanční příspěvek obce ve výši 4 000,- Kč na Dětský den a pouť. 
 
pro :  9 
proti :  0 
zdržel se hlasování : 0 
…………………………………………………………………………………… 
 
7) Návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ a zpoplatnění 
některých služeb v ZŠ. 
 



Pro :  7 
Proti :  2(Volejník, John) 
Zdržel se hlasování :  0 
…………………………………………………………………………………… 
 
Různé :  
  
 
Usnesení : 27/12 OZ bere na vědomí Výroční zprávu Freestyle Area- snowpark  
                            vlek Jizerka 
                  28/12 OZ  schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok  
                            2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez  
                            výhrad“. 
        29/12 OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č. 46 panu Mládkovi  
                            za účelem provozování rychlého občerstvení za cenu  
                            25 000,- Kč + DPH na zimní sezonu 2012/2013 +   
                            náklady na elektrickou energii 
        30/12 OZ schvaluje pronájem st.p.č. 576 (20 000,-Kč) panu  
                            Potůčkovi za účelem provozování lyžařské školy a přenosného  
                            vleku na části p.p.č. 46 (10 000,- Kč) za cenu 30 000,- Kč  
                           + DPH/za zimní sezonu na dobu 5let 
        31/12 OZ schvaluje provozování snowtubingu a pronájem pozemku  
                            vedle Braunovy chaty panu Bakusovi za 15 000,- Kč + DPH   
                            na zimní sezonu 2012/2013   
                  32/12 OZ schvaluje  finanční příspěvek  obce na Dětský den a pouť  
                            ve výši 4 000,- Kč. 
         33/12 OZ schvaluje návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení  
                             úplaty v ZŠ a MŠ a zpoplatnění některých služeb v ZŠ. 
                             
Ve Vítkovicích 6.6.2012 
 
Ověřovatelé: Matuš Leoš 
   Ing. Zdeňka Krčmářová 
 
 
Zapisovatel : Macháčková Jana                       
                       
                        
 
 
            Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                      starosta 
 



 
                       


