
                              Z Á P I S 
          z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 15. ledna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:  9                     občanů:  3 

   

 

Ověřovatelé: Spilka Zdeněk 

   Vancl Miroslav 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ing. I. Karbusický 

          2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – p. M. Kotlabová 

          3) Žádost SDH o finanční příspěvek na Maškarní bál 

           

                         

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:      0                 

zdržel se hlasování:  0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit  žádost ing. Ivana Karbusického  o prodloužení nájemní smlouvy o 

jeden rok,  a to od 1.1.2014 do 31.12.2014 na pozemky uvedené v příloze č.2 

této smlouvy  za cenu 200,- Kč/ha . 

 

pro:   9                    

proti:    0 

zdržel se hlasování:  0 

 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit žádost paní Marie Kotlabové o prodloužení nájemní smlouvy o 

jeden rok, a to od 1.1.2014 do 31.12.2014 na pozemky uvedené v příloze č. 2 

této smlouvy za cenu 200,- Kč /ha. 

 
pro:   9 

proti:   0 



zdržel se hlasování:   0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit žádost SDH o finanční příspěvek na Dětský maškarní bál ve výši 

3 000,- Kč. 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení: 1/14  OZ schvaluje   prodloužení nájemní smlouvy s  ing. Ivanem  

                          Karbusickým  o jeden rok, a to od 1.1.2014 do 31.12.2014 na  

                          pozemky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy za cenu 

                          200,- Kč/ha. 

        2/14 OZ schvaluje schvaluje   prodloužení nájemní smlouvy s  paní  

                          Marií Kotlabovou  o jeden rok, a to od 1.1.2014 do 31.12.2014  

                          na pozemky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy za cenu 

                          200,- Kč/ha. 

         3/14 OZ schvaluje finanční příspěvek  SDH na realizaci Dětského  

                          maškarního bálu ve výši 3 000,- Kč 

 

         

  

        

        

Ve Vítkovicích 15.1.2014 

 

Ověřovatelé:  Spilka Zdeněk 

    Vancl Miroslav 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


