
                              Z Á P I S 
z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. listopadu 2015 

na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:    7                            občanů:  4 

       (omluven : Kosina P., Volejník J.) 

 

 

Ověřovatelé: John Tomáš 

    Spilka Zdeněk 

     

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

                             1) Změna rozpočtu č. 9 

          2) Plán inventur na rok 2015 

          3) Návrh na vyřazení majetku 

          4) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice 

          5) Pořizování záznamů z jednání zastupitelstva 

          6) Žádost o souhlas s umístěním plechové garáže 

          7) Opakovaná nabídka daru pozemku 

          8) Parkoviště Horní Mísečky – smlouva s firmou Melida 

           

 

         

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

pro:  7 

proti:  0 

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit změnu rozpočtu č. 9, viz. příloha 

 

pro:  7           

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………… 

2) Schválit  plán inventur na rok 2015, viz příloha 

 

pro : 7 

proti : 0  

zdržel se hlasování : 0 



…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice, viz příloha. 

 

pro : 7 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Vzít na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za 

rok 2015 

 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Vzít na vědomí možnost pořizování záznamů z veřejných jednání 

zastupitelstva a zjištění dalších informací 

 

pro :  7 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost o souhlas s prozatímním (zkušebním) umístěním plechové 

garáže 

 

pro :  0 

proti : 6 

zdržel se hlasování : 1 (Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit opakovanou nabídku daru  - pozemek p.p.č. 418/8 od paní Pohořelé 

Jany. 

 

pro : 1(Spilka Z.) 

proti : 4 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová I., Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit nájemní smlouvu s firmou Melida a.s., na provoz parkoviště na 

Horních Mísečkách na zimní sezónu 2015/2016  za stejných podmínek jako 

v loňském roce.  

Výše nájemného činí 700 tis. Kč + DPH. Uvedená částka bude uhrazena ve 

dvou splátkách, a to 350 tis. Kč + DPH do 10.12.2015  a 350 tis. Kč + DPH do 

10.4.2016 



 

pro :  7 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuse : Prodej dřeva – cca 30 m
3
 buk 

        Oprava stávající místní komunikace p.č. 2944/1 v k.ú. Vítkovice  

 

Usnesení:  90/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 9, viz. příloha 

   91/15 OZ schvaluje plán inventur na rok 2015, viz příloha 

   92/15 OZ  schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice,  

                                viz.příloha 

                     93/15 OZ bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání   

                                hospodaření obce Vítkovice za rok 2015 

   94/15 OZ bere na vědomí možnost pořizování záznamů    

                                z veřejných jednání zastupitelstva a do příštího   

                                zastupitelstva zjištění dalších informací 

                     95/15 OZ neschvaluje žádost o souhlas s umístěním plechové  

                                garáže 

                     96/15 OZ neschvaluje opakovanou nabídku daru  - pozemek p.p.č.  

                                418/8 od paní Pohořelé Jany 

            97/15 OZ schvaluje nájemní smlouvu s firmou Melida a.s., na  

                                provoz parkoviště na Horních Mísečkách na zimní sezónu  

                                2015/2016. Výše nájemného činí 700 tis. Kč + DPH. Částka  

                                bude uhrazena ve dvou splátkách, a to 350 tis. Kč + DPH  

                                do 10.12.2015 a 350 tis. Kč + DPH do 10.4.2016   

    

     

 

Ve Vítkovicích 9.11.2015 

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

    Spilka Zdeněk 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana   

                     

                          Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

                       místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


