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

 dne 10. ledna 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:                          občanů: 3 

  (Omluveni : Vancl M., Kosina P.,Hniková Z.)  

 

Ověřovatelé: John Tomáš 

                      Spilka Zdeněk 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zvýšení  

                                  bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník ve Vítkovicích  

                                  v Krkonoších“ 

          2) Jmenování hodnotící komise a pověření p. starosty  

                                 sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem 

          3) Pověření p. starosty jednáním o možném financování  

                                 stavby 

          4) Pověření p. starosty sepsáním smluv s vítězi výběrových  

                                 řízení na akce „ Rozšíření a modernizaci vodojemu v obci  

                                Vítkovice v Krkonoších“ – firma OBIS spol. s r.o. a  

                                „Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších“ –  

                                firma ZEPOS RS s.r.o. 

          5) Schválení výběrové komise na akci „Revitalizace farního  

                                 kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích – fasáda“ a na akci 

     „Podpora informačního centra ve Vítkovicích“ 

          6) Schválení podání žádosti o dotaci  a dofinancování akce  

                               „Revitalizace farního kostela sv.Petra a Pavla ve Vítkovicích  

                               – fasáda“ a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 

 

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  6 

proti:   0                  

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit  vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zvýšení 



bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník ve Vítkovicích v Krkonoších“ 

 

pro:    6 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

2)  Schválit jmenování hodnotící komise  na zhotovitele stavby „Zvýšení 

bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník – veřejné osvětlení ve Vítkovicích 

v Krkonoších“ve složení Ing. Hana Uhlířová, Tomáš John, Milan Rychtr , Ilona 

Navrátilová (náhradník Jindřich Volejník) a pověření p. starosty sepsáním 

smlouvy s vybraným zhotovitelem 

  
pro: 6 

proti: 0   

zdržel se hlasování: 0   

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit pověření p. starosty jednáním o možném financování stavby 

„Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník ve Vítkovicích 

v Krkonoších“ 

 

pro :  6 

proti :  0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit pověření p. starosty sepsáním smluv s vítězi výběrových řízení na 

akce „ Rozšíření a modernizaci vodojemu v obci  Vítkovice v Krkonoších“ – 

firma OBIS spol. s r.o. a „Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších“ 

–  firma ZEPOS RS s.r.o. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit komisi pro výběrové řízení na opravu kostela a na zřízení 

informačního centra ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Tomáš John ,Milan Rychtr 

a Jindřich Volejník 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 



…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit podání žádosti o dotaci z LK a dofinancování z rozpočtu obce pro 

rok 2018 na akci „Revitalizace farního kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích 

– fasáda“ a uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-

německého fondu budoucnosti č. 3-17-8144 a pověření p. starosty podpisem 

smlouvy. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Usnesení:  1/18 OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby  

                            „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník ve  

                             Vítkovicích v Krkonoších“ 

  2/18 OZ schvaluje jmenování hodnotící komise  na zhotovitele  

                             stavby „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník +  

                            veřejné osvětlení ve Vítkovicích v Krkonoších“ ve složení Ing.  

                            Hana Uhlířová, Tomáš John, Milan Rychtr , Ilona Navrátilová  

                            (náhradník Jindřich Volejník) a   pověření p. starosty sepsáním  

                             smlouvy s vybraným zhotovitelem 

  3/18 OZ pověřuje p. starostu jednáním o možném financování  

                             stavby „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286  – chodník  

                           ve Vítkovicích v Krkonoších“ 

  4/18 OZ pověřuje p. starostu sepsáním smluv s vítězi výběrových  

                           řízení na akce „ Rozšíření a modernizaci vodojemu v obci   

                           Vítkovice v Krkonoších“ –  firma OBIS spol. s r.o. a  

                            „Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších“ –  firma  

                           ZEPOS RS s.r.o. 

  5/18 OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na opravu kostela a  

                             na akci „Podpora informačního centra ve Vítkovicích“  ve  

                             složení : Ing. Hana Uhlířová, Tomáš John , Milan Rychtr a 

                             Jindřich Volejník 

  6/18 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje a  

                             dofinancování z rozpočtu obce pro rok 2018  na akci  

                           „Revitalizace farního kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích –   

                            fasáda“ a  uzavření „Smlouvy o poskytnutí  

                            příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti  

                            č. 3-17-8144 . Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce M.  

                            Rychtra. 



   

    

  

Ve Vítkovicích 10.1.2018 

 

Ověřovatelé:   John Tomáš 

     Spilka Zdeněk 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


