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

 dne  11. prosince 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:    7                    občanů:   7 

 (omluven Vancl.M, Brož P.)  

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

    Ing. Zdeňka Krčmářová 

 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2014 

                             2) Změna rozpočtu č. 5 

          3) Žádost o možnost parkování 

          4) Žádost o pronájem Hospůdky v Údolíčku 

             5) Vánoční poukazy 

          6)  Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

    

    

            

             

                             

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  7 

proti:    0  

zdržel se hlasování:  0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit  návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2014, viz. příloha  

 

pro:      7          

proti:   0 

zdržel se hlasování:  0 

………………………………………………………………………………… 



 

2) Schválit Změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha 

 

pro :  7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

................................................................................................................................ 

3) Schválit žádost Manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2013-2014. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit  žádost o pronájem Hospůdky v Údolíčku p. Štěpánkové M. a 

Jindřiškové O. 

 

pro :  6 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  1 (Navrátilová I.) 

................................................................................................................................  

 

5) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši 

500,- Kč v Obchůdku U Buráka. Datum vyzvednutí do 31.1.2014 

 

pro : 7 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

............................................................................................................................... 

 

6) Schválit návrh na odpis nedobytných pohledávek Služeb Vítkovice s.r.o z let 

2006, 2008 a 2009 

 

pro :  7 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

................................................................................................................................ 

Diskuse : Milan Telec – stánek rychlého občerstvení 

       OZ se dohodlo na převozní  maringotce, umístěné na místě určeném  

               zástupcem obce a dle podmínek stanovených stavebním úřadem.  

               Velikost mobilního zařízení 8x4 m. Částka pronájmu 5 000,- Kč  

               + DPH, na dobu od prosince 2013 do 31.3.2014. 

 



 

 

  

Usnesení :  65/13 OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 , viz příloha 

          66/13 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha 

          67/13 OZ schvaluje  žádost manželů Petrových o možnosti  

                              parkování vedle hasičské zbrojnice za stejných podmínek  

                              jako v loňské zimní sezóně, a to od 1.12.2013 do 31.3.2014  

                              za částku 5 000,- Kč bez DPH. 

         68/13 OZ schvaluje pronájem Hospůdky v Údolíčku na dobu 1 roku,  

                             za cenu 12 000,- Kč + DPH. Nájemné bude hrazeno měsíčně .   

                             Elektrická energie bude hrazena měsíčními zálohami ve výši  

                             2 000, - Kč. Jednou ročně bude vyúčtována podle ročního  

                             vyúčtování dodavatele el. energie.  

                             Vodné a stočné bude placeno paušálně částkou 3 000,- Kč /  

                             rok + DPH. 

         69/13  OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na  

                              odběr zboží ve výši 500,- Kč v Obchůdku u Buráka. Datum  

                              vyzvednutí do 31.1.2014 

                  70/13  OZ  schvaluje odpis nedobytných pohledávek Služeb  

                             Vítkovice s.r.o. z let 2006, 2008 a 2009, viz příloha 

                  

        

        

         

Ve Vítkovicích  11.12.2013 

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

    Ing. Zdeňka Krčmářová  

 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


