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

 dne 11. března 2020 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   8                   občanů: 7 

   (omluven : Vancl M.) 

Ověřovatelé: Ing. Hana Uhlířová 

                      Ing. Štěpánka Machová 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Žádost o pronájem obecních pozemků – Farma Hucul 

          2)  Žádost o pronájem obecních pozemků – Tomáš a Lenka  

                                 Johnovi 

        3) Žádost o pronájem obecních pozemků– p. Kotlabová 

        4) Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Vítkovice č. 1/2020,  

                                 o regulaci používání hlučně zábavní pyrotechniky 

          5) Zařazení obce Vítkovice do územní působnosti MAS  

                                „Přijďte pobejt“ z.s. na programové období 2021-2027 

        6) Finanční příspěvek na posílení internetu v obci 

           

 

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 8 

proti:     0                

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit žádost Farmy Hucul o pronájem obecních pozemků , na využití 

pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2020-2021 za cenu  1 000,- 

Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

  

pro:    7 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 1(John T.) 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem obecních pozemků, 

na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2020-2026 za 

cenu 1 000,- Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 



 

pro: 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování:  1 (John T.) 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit žádost p. Kotlabové o pronájem obecních pozemků ,na využití 

pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2020-2026 za cenu   1 000,- 

Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

 

pro :  7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (John T.) 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit návrh Obecně závazné vyhlášky obce Vítkovice č. 1/2020,                                                                     

o regulaci používání hlučně zábavní pyrotechniky 

 

pro : 0 

proti : 7 

zdržel se hlasování : 1 (Machová Š.) 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit zařazení správního území obce Vítkovice do územní působnosti 

MAS „Přijďte pobejt“ z.s. na programové období 2021-2027 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč firmě CETIN a.s. na 

posílení internetu v obci 

 

pro : 7 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

Usnesení:   8/20 OZ schvaluje žádost Farmy Hucul o pronájem obecních  

                              pozemků ,na využití pozemků k pastvě  hospodářských zvířat  

                              na období 2020-2021 za cenu 1 000,- Kč/ha/ rok, ostatní  

                              podmínky viz. smlouva 

   9/20 OZ schvaluje žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem  

                              obecních pozemků , na využití pozemků k pastvě   

                              hospodářských zvířat na období 2020-2026 za cenu  

                              1 000,- Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 



10/20 OZ schvaluje žádost p. Kotlabové o pronájem obecních   

         pozemků , na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat  

          na období 2020-2026 za cenu 1 000,- Kč/ha/ rok, ostatní  

          podmínky viz. smlouva 

11/20 OZ neschvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky obce 

          Vítkovice č. 1/2020, o regulaci používání hlučně zábavní  

           pyrotechniky 

12/20 OZ schvaluje zařazení správního území obce Vítkovice do  

          územní působnosti MAS „Přijďte pobejt“ z.s. na programové  

          období 2021-2027 

  13/20 OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč firmě  

                             CETIN a.s. na posílení internetu v obci 

   

  

Ve Vítkovicích 11.3.2020 

 

Ověřovatelé:   Ing. Hana Uhlířová 

     Ing. Štěpánka Machová 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


