ZÁPIS
Z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 13. prosince 2021 v KD ve Vítkovicích od 17. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:

9

občanů: 6

Ověřovatelé: Ilona Navrátilová
Tomáš John
Zapisovatel: Jana Macháčková
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Slib nového zastupitele
2) Rozpočtové opatření č.4
3) Změna účtování „Obchůdku u školy“
4) Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2022
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce Vítkovice 2023-2025
6) Střednědobý výhled rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice 20232025
7) Úprava cen vodného a stočného na rok 2022
8) Schválení dohody o provedení práce
9) Pronájem Hospůdku v údolíčku – p. Štěpánková
10) Vyhláška o odpadech
11) Schválení veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na spolufinancování
sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022
12) Celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov pro trvale bydlící občany +
děti
13) Parkoviště Horní Mísečky
Kontrola usnesení :
p. Hniková prosí o předložení smlouvy nebo dodatku smlouvy s p. Josefem
Rychtrem na příspěvek na komunikaci
Dokumenty požadované p. Nechanickým M. (kolik stála oprava objektu na
hřišti v Horních Vítkovicích) jsou připraveny na OÚ k nahlédnutí.
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) ZO podle ustanovení volebního zákona osvědčilo, že pan Petr Hnik, nar.
27.2.1974, bytem Vítkovice 415 se stal členem zastupitelstva dne 1.11.2021 za

Ing. Štěpánku Machovou, která rezignovala ke dni 31.10.2021.
Pan Petr Hnik, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil 13.12.2021
předepsaný slib a potvrdil jeho složení svým podpisem.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha
Navýšení příjmů o 335 412,85 Kč
Navýšení výdajů o -42 170,00 Kč
Financování 377 582,85 Kč
Rozpočet po 4. změně :
Příjmy :
21 809 171,79 Kč
Výdaje :
19 250 150,68 Kč
Financování :
2 558 981,11 Kč
Rozpočet je přebytkový.
pro: 7
proti : 0
zdržel se hlasování: 2 (Hniková Z., Navrátilová I.)
……………………………………………………………………………………
3) Schválit převod účetnictví obchodu a pošty Partner od 1.1.2022
z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Účetnictví bude vedeno v hlavní
činnosti obce a bude zapojeno do příjmů a výdajů rozpočtu obce.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2022, viz. příloha
Rozpočtové příjmy
16 479 000,- Kč
Rozpočtové výdaje
17 379 000,- Kč
Financování
900 000,- Kč
Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek 900 000,- Kč bude pokryt
přebytkem hospodaření z roku 2021(dle rozpočtových opatření č. 1-3/2021
nebyla do výdajů roku 2021 zapojena částka 2 181 398,26 Kč)
pro : 7
proti : 1 (Navrátilová I.)
zdržel se hlasování : 1 (Hniková Z.)

Kontrolní výbor prověří datum vyvěšení.
p. Ing. Karbusický - na příští zastupitelstvo doložit pod jakým účtem jsou
reklamy a kolik to dělá.
……………………………………………………………………………………
5) Schválit střednědobý výhled rozpočtu obce Vítkovice 2023-2025, viz. příloha
pro : 7
proti : 1 (Navrátilová I.)
zdržel se hlasování : 1 (Hniková Z.)
……………………………………………………………………………………
6) Schválit střednědobý výhled rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice 20232025, viz. příloha
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
7) Schválit úpravu cen vodného a stočného na rok 2022: vodné 32,35 Kč/m3 +
DPH a stočné 33,14 Kč/m3 + DPH
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
8) Schválit dohodu o provedení práce panu Jindřichu Volejníkovi na dobu od
1.1.2022 do 31.12.2022, odměna ve výši 3 000,- Kč/měs., viz. příloha
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 1 (Volejník J.)
……………………………………………………………………………………
9) Schválit pronájem Hospůdky v Údolíčku paní Marii Štěpánkové na další rok
2022 za stejných podmínek jako v loňském roce, a to za cenu 12 000,- Kč.
Nájemné bude hrazeno měsíčně, elektrická energie bude hrazena měsíčními
zálohami ve výši 2000,- Kč a bude vyúčtována podle ročního vyúčtování
dodavatele. Vodné a stočné bude placeno paušálně částkou 3 000,- Kč/rok+
DPH.
Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 18.11.2021 do 3.12.2021.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

10) Schválit obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, viz. příloha
pro : 5
proti : 3 (Vancl M., Hniková Z., Hnik P.)
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)
Na příští zastupitelstvo předložit vyúčtování, kolik se ušetřilo na 14ti denním
svozu popelnic.
……………………………………………………………………………………
11) Schválit veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb ORP Jilemnice na rok 2021, výše příspěvku 40,60 Kč/obyvatele, celková
výše 15 428,- Kč
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
12) Schválit celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov pro trvale bydlící občany +
děti, návrh dospělí 2 500,- Kč, děti 1 000,- Kč – finanční dar obce na tuto částku
pro : 5
proti : 3 (Hniková Z., Navrátilová I., Hnik P.)
zdržel se hlasování : 1 (John T.)
p. Navrátilová a p. Hniková – nesouhlasí s částkou 2 500,- Kč pro trvale bydlící
občany z toho důvodu, že obec je 100% vlastníkem Služeb Vítkovice s.r.o. a
permanentky by mohlo poskytnout za nižší částku, např. 500,- Kč
……………………………………………………………………………………
13) Schválit smlouvu o spolupráci s firmou Melida, a.s. týkající se společného
provozování parkoviště na Horních Mísečkách, viz příloha
pro : 5
proti : 4 (Hniková Z., Navrátilová I., Hnik P., John T.)
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
Usnesení: 52/21 ZO podle ustanovení volebního zákona osvědčilo, že pan
Petr Hnik, nar. 27.2.1974, bytem Vítkovice 415 se stal členem zastupitelstva
dne 1.11.2021 za Ing. Štěpánku Machovou, která rezignovala ke dni
31.10.2021.Pan Petr Hnik, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil
13.12.2021 předepsaný slib a potvrdil jeho složení svým podpisem.
53/21 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha
54/21 ZO schvaluje převod účetnictví obchodu a pošty Partner od
1.1.2022 z hospodářské činnosti do hlavní činnosti

55/21 ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2022,
viz. příloha
56/21 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vítkovice
2023-2025, viz. příloha
57/21 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Krkonošské ZŠ a
MŠ Vítkovice 2023-2025, viz. příloha
58/21 ZO schvaluje úpravu cen vodného a stočného na rok 2022:
vodné 32,35 Kč/m3 + DPH a stočné 33,14 Kč/m3 + DPH
59/21 ZO schvaluje dohodu o provedení práce panu Jindřichu
Volejníkovi na dobu od 1.1.2022 do 31.12.2022, odměna ve výši 3 000,Kč/měs., viz. příloha
60/21 ZO schvaluje pronájem Hospůdky v Údolíčku paní Marii
Štěpánkové na rok 2022 za stejných podmínek jako v loňském roce, a to za
cenu 12 000,- Kč. Nájemné bude hrazeno měsíčně, elektrická energie bude
hrazena měsíčními zálohami ve výši 2000,- Kč a bude vyúčtována podle
ročního vyúčtování dodavatele. Vodné a stočné bude placeno paušálně částkou
3 000,- Kč/rok+ DPH.
61/21 ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č.
2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, viz.
příloha
62/21 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o příspěvku z rozpočtu
obce Vítkovice v roce 2022 ve výši 15 428,- Kč městu Jilemnice, se sídlem
Masarykovo nám. 82,514 01 Jilemnice, IČ 275808 na spolufinancování
sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022
63/21 ZO schvaluje celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov pro
trvale bydlící občany : dospělí 2 500,- Kč
64/21 ZO schvaluje celosezónní slevu ve skiareálu Aldrov pro
trvale bydlící děti do 18 let za cenu 1 000,- Kč, na tuto částku poskytne obec
Vítkovice finanční dar.
65/21 Obec Vítkovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
mezi firmou Melida, a.s. a Službami Vítkovice s.r.o., viz. příloha
Ve Vítkovicích 13.12.2021
Ověřovatelé: Ilona Navrátilová
Tomáš John
Zapisovatel : Macháčková Jana
Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

