ZÁPIS
Z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 26. října 2021 v KD ve Vítkovicích od 17. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:

9

občanů: 23

Ověřovatelé: Ing. Helena Hochmanová
Jindřich Volejník
Zapisovatel: Jana Macháčková
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Rozpočtové opatření č. 3
2) Plán inventur na rok 2021
3) Žádost o odkup obecního pozemku – záměr prodeje
4) Celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov
5) Parkoviště Horní Mísečky + skibus
6) Odebrání pozemku 366/5
7) Zachování KD v majetku obce
Pro velkou účast občanů se jednání přemístilo do kulturního domu ve
Vítkovicích.
pro: 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha
Navýšení příjmů o 1 353 956,94 Kč
Navýšení výdajů o 357 000,00 Kč
Financování 996 956,94 Kč
Rozpočet po 3. změně :

Příjmy :
21 473 758,94 Kč
Výdaje :
19 292 360,68 Kč
Financování :
2 181 398,26 Kč
Rozpočet je přebytkový.

pro: 7
proti: 2 (Navrátilová I., Hniková Z.)
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit plán inventur na rok 2021, viz. příloha
pro: 9
proti : 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit žádost manželů Svobodových o odkup obecního pozemku p.č. 192/1
o výměře 27 677 m2 v k. ú Vítkovice v Krkonoších.

pro : 0
proti : 9
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale bydlící
občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro ostatní z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a
na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská a seniorská z 4 000,- Kč na
3 500,- Kč při koupi karty v době od 1.11.2021 do 30.11.2021. Na jednu osobu
může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná.
Vypouštíme z jednání slevu pro trvale bydlící občany + děti, o kterých se bude
jednat na příštím zastupitelstvu.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Rychtr M.)
……………………………………………………………………………………
5) Schválit provoz parkoviště Horní Mísečky vlastními silami na zimní sezónu
2021/2022 :
Ceník parkovné : dopolední – 4 hod. - 100,- Kč
Odpolední – 4 hod. – 100,- Kč
Celodenní – 200,- Kč
Karavany – den 500,- Kč

pro : 2
proti : 5 (Uhlířová, Hochmanová, Rychtr, John, Vancl)
zdržel se hlasování : 2 (Volejník, Machová)
……………………………………………………………………………………
6) Schválit odebrání pozemku a pověření starosty k písemnému vyzvání pana
Suchého ke zpětnému převodu pozemku p.č. 366/5 v k.ú. Vítkovice v
Krkonoších

pro : 5
proti : 4 (Uhlířová, Hochmanová, Rychtr, Volejník)
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
7) Schválit zachování KD v majetku obce a to minimálně 10 let od tohoto
usnesení
pro : 3
proti : 0
zdržel se hlasování : 6 (Uhlířová, Hochmanová, Rychtr, Volejník, John,
Vancl)
……………………………………………………………………………………
Diskuze :
p. Karbusický – navrhuje :
- na příštím jednání kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
- pověřit starostu kontrolou proplacení slevových voucherů a dokladovat na
příštím zastupitelstvu
- uzavřít smlouvy mezi obcí a soukromými subjekty na pokládku asfaltu na
obecní cestu (dar obci)
p. Nechanický M. – doložit kolik stála oprava objektu na hřišti v Horních
Vítkovicích

Usnesení:

45/21 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha
46/21 ZO schvaluje plán inventur na rok 2021
47/21 ZO neschvaluje žádost manželů Svobodových o odkup
obecního pozemku p.č. 192/1 o výměře 27 677 m2 v k. ú Vítkovice v
Krkonoších.
48/21 ZO schvaluje slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov

z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč ,
dětská a seniorská z 4 000,- Kč na 3 500,- Kč při koupi karty v době od
1.11.2021 do 30.11.2021. Na jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová
karta a je nepřenosná.
Vypouštíme z jednání slevu pro trvale bydlící občany + děti, o kterých se bude
jednat na příštím zastupitelstvu.
49) 21 OZ neschvaluje provoz parkoviště Horní Mísečky vlastními
silami na zimní sezónu 2021/2022.Ceník : dopolední -4 h-100,- Kč, odpolední–
4 h–100,- Kč, celodenní–200,- Kč, karavany -den–500,- Kč
50/21 ZO schvaluje odebrání pozemku a pověřuje starostu
k písemnému vyzvání pana Suchého ke zpětnému převodu pozemku p.č. 366/5
v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
51/21 ZO neschvaluje zachování KD v majetku obce a to po dobu
minimálně 10 let od tohoto usnesení
Ve Vítkovicích 26.10.2021
Ověřovatelé: Ing. Helena Hochmanová
Jindřich Volejník
Zapisovatel : Macháčková Jana
Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

