
                              Z Á P I S 
z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 2. září 2015 na 

Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:     9                      občanů:  6 

  

Ověřovatelé: Kosina Petr 

    Volejník Jindřich 

     

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

                             1) Změna rozpočtu č. 7 

          2) Hospodaření obce Vítkovice k 30.6.2015 

          3) Obecně závazná vyhláška 

          4) Žádost o finanční příspěvek – Vikr Bike 2015 

          5) Schválení ceníku jízdného a jízdního řádu lanovky na zimní  

                                 sezónu 20015/2016 

          6) Žádost o možnost parkování – manželé Petrovi 

          7) Pověření starosty ke koupi pozemku 

          8) Nabídka daru – p. Pohořelá 

          9) Schválení návrhu obecního znaku 

 

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

pro:  9 

proti:  0 

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit změnu rozpočtu č. 7, viz. příloha 

 

pro:      9       

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………… 

2) Schválit  hospodaření obce Vítkovice k 30.6.2015, viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení koeficientu pro 



výpočet daně z nemovitých věcí. 

 
pro: 9 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost o finanční příspěvek na Vikr Bike 2015, návrh 5000,- Kč 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit ceník jízdného a  jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu 

2015/2016, viz. příloha  

 

pro :  9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2015/2016, za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2015 do 31.3.2016 za částku 5 000,- Kč . 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit pověření starosty k jednání o koupi pozemku p.č. 306/5 o výměře 

236 m
2
 a p.č. 306/2 o výměře 271 m

2
 vše v k.ú. Vítkovice a k vyhotovení 

smlouvy. 

 

pro :   8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  1 (Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit nabídku daru – pozemek p.p.č. 418/8 od paní Pohořelé Jany s tím, že 

na tomto pozemku obec Vítkovice na vlastní náklady vybuduje a uvede v 

používání komunikaci k přilehlým pozemkům. 

 

pro : 0 

proti : 8 

zdržel se hlasování : 1 (Volejník J.) 

…………………………………………………………………………………… 



9) Schválit návrh obecního znaku. 

Tento bod je odložen na další zastupitelstvo. Pan starosta je pověřen zjištěním 

dalších možností. 

 

pro:  9 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

……………………………………………………………………………………  

 

Usnesení:  71/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 7, viz. příloha 

   72/15 OZ schvaluje hospodaření obce Vítkovice ke dni 30.6.2015, 

viz. příloha 

                  73/15 OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o 

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  

                      74/15 OZ schvaluje žádost o finanční příspěvek na Vikr Bike 

2015 ve výši 5 000,- Kč  

   75/15 OZ schvaluje ceník jízdného a  jízdní řád ve skiareálu 

Aldrov na zimní sezónu 2015/2016, viz. příloha 

                      76/15 OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnosti 

parkování vedle hasičské zbrojnice za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2015 do 31.3.2016 za částku  5 000,- Kč. 

                      77/15 OZ pověřuje starostu jednáním o koupi pozemku p.č. 306/5 

o výměře 236 m
2
 a p.č. 306/2 o výměře 271 m

2
 vše v k.ú. Vítkovice a 

vyhotovením smlouvy. 

            78/15 OZ  neschvaluje nabídku daru – pozemek p.p.č. 418/8 od 

paní Pohořelé Jany s tím, že na tomto pozemku obec Vítkovice na vlastní 

náklady vybuduje a uvede v používání komunikaci k přilehlým pozemkům. 

  79/15 OZ pověřuje pana starostu zjištěním dalších možností návrhů 

u jiných heraldiků 

   

 Ve Vítkovicích 2.8.2015 

 

Ověřovatelé:  Kosina Petr 

    Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana   

                     

                       

                        Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

                       místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


