
                              Z Á P I S 
          ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 13. dubna  2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:    8                       občanů:  3 

  (Omluven : Volejník Jindřich) 

 

Ověřovatelé: John Tomáš 

   Navrátilová Ilona 

                       

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

          1) Změna rozpočtu č. 2 

 2) Žádost o finanční dar na akci „VIKR BIKE 2016“ 

          3) Žádost o finanční dar na akci „Studenecké míle“ 

 4) Žádost o odkoupení požární nádrže 

          5) Žádost o pronájem části pozemku 

          6) Schválení komise pro výběrové řízení na akce „Usměrnění pohybu  

              pěších na místní komunikaci ve Vítkovicích“ a „Snížení světelného  

              znečištění VO ve Vítkovicích“ 

  

 

           

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti:    0               

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit  změnu rozpočtu č. 2, viz. říloha 

 

pro:  8                 

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit žádost p. Stanislava Nechanického o finanční dar na akci „ViKr 



Bike 2016“, konanou dne 28. 5 2016 

 
pro:  8 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0  

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit žádost pana Tomáše Chrtka  o finanční dar na akci „Studenecké 

míle“ 

 

pro :  7 

proti : 1 (Navrátilová I) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost p. Milana Telce o odkoupení požární nádrže na pozemku č. 

77/11 v horních Vítkovicích 

 

pro : 0 

proti : 8 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit žádost o pronájem části pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších, konkrétně se jedná o louku u horního parkoviště skiareálu Aldrov 

za účelem provozování lyžařského vleku pro lyžařskou školu  a test-centrum 

 

pro : 0 

proti : 8 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit komisi pro výběrové řízení na akce „Usměrnění pohybu pěších na 

místní komunikaci ve Vítkovicích“ a „Snížení světelného znečištění VO ve 

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

 

pro : 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Usnesení:  27/16  OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2, viz. říloha 

        28/16  OZ schvaluje žádost p. Stanislava Nechanického o finanční  

                                dar ve výši  5 000,- Kč  na akci „ViKr Bike 2016“  



                29/16  OZ schvaluje žádost pana Tomáše Chrtka  o finanční dar ve  

                                výši 2 000,- Kč   na akci „Studenecké míle“.    

            30/16 OZ  neschvaluje žádost p. Milana Telce o odkoupení požární  

                                nádrže na pozemku č. 77/11 v horních Vítkovicích   

   31/16 OZ neschvaluje žádost o pronájem části pozemku p.č. 21/1  

                                v k.ú. Vítkovice v Krkonoších a požaduje doplnění   

                                podnikatelského záměru 

                    32/16 OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na akce  

                               „Usměrnění pohybu pěších na místní komunikaci ve                                   

                               Vítkovicích“ a „Snížení světelného znečištění VO ve   

                               Vítkovicích“ ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr  

                                a Tomáš John.  OZ pověřuje pana starostu sepsáním  

                                smlouvy  o dílo s komisí vybranými firmami.                     

    

 

Ve Vítkovicích 13.4.2016 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

    Navrátilová Ilona 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


