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

 dne 10. února  2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:    9                       občanů:  4 

   

 

Ověřovatelé: Volejník Jindřich 

   Vancl Miroslav 

                       

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                        1) Změna rozpočtu č. 1 

      2) Hospodaření obce k 31.12.2015 

      3) Inventarizace obce Vítkovice za rok 2015 

      4) Inventarizace Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2015 

      5) Žádost SDH o věcný dar na dětský maškarní karneval 

      6) Žádost o povolení opravy připojení k obecní kanalizaci 

      7) Projekt Pošta Partner na obecním úřadu 

      8) Žádost na restaurátorský záměr sochy sv. Jana Nepomuckého 

      9) Mimořádný členský příspěvek Jilemnicko-Svazek obcí 

 

           

   

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:     0                 

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

 

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

 

pro:    9                

proti:  0  

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 



2)  Schválit hospodaření obce Vítkovice k 31.12.2015, viz. příloha 

 
pro:  9 

proti: 0   

zdržel se hlasování: 0   

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2015 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské školy 

Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2015 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit žádost hasičského spolku o poskytnutí věcného daru ve výši  

5 000,- Kč na dětský maškarní karneval dne 6.3.2016 

  

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (M.Vancl) 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost pana Karla Šišky o povolení opravy připojení k obecní 

kanalizaci z důvodu havarijního stavu současné trasy. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit provozování projektu Pošta Partner na obecním úřadu ve 

Vítkovicích 

 

pro : 0 

proti : 9 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) Schválit žádost na restaurátorský záměr sochy sv. Jana Nepomuckého 

 



pro : 9 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

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

 

9) Schválit úhradu mimořádného členského příspěvku Jilemnicku - svazku obcí 

určeného na podporu Místní akční skupiny "Přijďte pobejt!" z.s. v souvislosti s 

realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2016 - 2023 a 

to ve výši 10 Kč/obyvatele/rok v období 2016 - 2023.  

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení:   7/16  OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1, viz. příloha 

         8/16  OZ schvaluje hospodaření obce Vítkovice k 31.12.2015, viz.  

                               příloha 

                      9/16  OZ schvaluje inventarizační zprávu obce Vítkovice  

                               za rok 2015 

  10/16 OZ schvaluje inventarizační zprávu Krkonošské základní a  

                               mateřské  školy Vítkovice, p.o. za rok 2015 

  11/16 OZ schvaluje žádost hasičského spolku o poskytnutí věcného  

                               daru ve výši 5 000,- Kč na dětský maškarní karneval dne  

                               6.3.2016 

  12/16 OZ schvaluje žádost pana Karla Šišky o povolení opravy  

                               připojení  k obecní kanalizaci z důvodu havarijního stavu  

                               současné trasy 

  13/16 OZ neschvaluje provozování projektu Pošta Partner  

                               na obecním úřadu ve Vítkovicích 

  14/16 OZ schvaluje žádost na restaurátorský záměr sochy sv. Jana  

                               Nepomuckého 

  15/16 OZ schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku   

                               Jilemnicku - svazku obcí určeného na podporu Místní akční  

                               skupiny "Přijďte pobejt!" z.s. v souvislosti s realizací  

                               Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech  

                               2016 - 2023 a to ve výši 10 Kč/obyvatele/rok v období 

                               2016 - 2023.  

 

    

  

Ve Vítkovicích 10.2.2016 



 

 

 

 

Ověřovatelé:  Volejník Jindřich 

     Vancl Miroslav 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


