
                              Z Á P I S 
          z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 
 dne 12. října 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  
 
 
Přítomno členů zastupitelstva:    8   občanů:  1 
                                   (omluven: Miroslav Vancl) 
 
Ověřovatelé:   Vladimír John 
       
                        Leoš Matuš 
 
Zapisovatel: Zachařová Andrea 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 
                             1) Žádost o umístění stánku rychlého občerstvení na vleku   
                                 Jizerka   
                             2) Rozpočtový výhled 2012-2014 
           3) Žádost o odběr elektrické energie 
               4) Žádost o zrušení předkupního práva 
                              5) Odprodej pozemku 
                              6) Prodej akcií Sporoinvestu 
           7) Půjčka Službám Vítkovice s.r.o.   
           8) Umístění snowtubingu  
                              9) Zrušení darovací smlouvy 
                            10) Ostatní 
 
  ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
Pro:               8 
proti:               0         
zdržel se hlasování:      0       
………………………………………………………………………………… 
1) Schválit žádost p. Telce Milana o povolení stánku rychlého občerstvení   
    v horní části sjezdovky Jizerka pro sezónu 2011-2012. 
 
pro:            8 
proti:          0 
zdržel se hlasování:         0      
 
…………………………………………………………………………………… 
2)  Schválit rozpočtový výhled 2012-2014 viz. příloha. 



pro:             8  
proti:          0 
zdržel se hlasování:          0          
…………………………………………………………………………………… 
3) Žádost o povolení odběru elektrické energie pro objekt Horská bouda Aldrov   
    pro období 2011-2012.  
    Návrh:  do 23.12.2011 - 1. splátka 20.000,- Kč, poté vždy do 20. v měsících  
    leden až březen 2012 po 80.000,-Kč. 
 
pro:              8              
proti :           0 
zdržel se hlasování:      0  
………………………………………………………………………………….. 
4) Žádost Tamary Peterkové o zrušení předkupního práva obce na p.p.č. 198/3  
    a st. p.č. 746 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 
 
pro :            8 
proti :               0 
zdržel se hlasování :          0   
……………………………………………………………………………………  
5) Odprodej pozemku p.č. 360 o výměře 1 272 m2 v k.ú. Vítkovice   
     v Krkonoších  paní Z. Hnikové za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. Vyvěšeno   
     na úřední desce  od 12.8.2011 do 27.8.2011. 
 
pro :                7 
proti:                  0 
zdržel se hlasování :           1     
……………………………………………………………………………………   
6) Prodej akcií Sporoinvestu, který byl schválen v rozpočtové změně č. 3. 
 
pro :                           8 
proti :                          0 
zdržel se hlasování :           0 
…………………………………………………………………………………… 
7) Schválit půjčku Službám Vítkovice s.r.o. do výše 200.000 Kč celkem.  
  
pro :                           5 
proti :                          0 
zdržel se hlasování :           3 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 



8) Žádost o umístění snowtubingu a pronájem pozemku vedle Braunovy chaty 
panem Bakusem – viz. příloha.  
  
pro :                      8      
proti :                          0 
zdržel se hlasování :           0 
 
…………………………………………………………………………………… 
9) Žádost pana Spilky o zrušení darovací smlouvy a vrácení příspěvku na 
plynofikaci ve výši 10 000,- Kč.  
  
pro :                      7         
proti :                          0 
zdržel se hlasování :           1 
 
…………………………………………………………………………………… 
Ostatní: Na závěr schůze oznámil pan Petr Brož svou rezignaci na funkci člena 
kontrolní komise.  
 
Usnesení: 
77/11 OZ schvaluje žádost p. Telce Milana o povolení provozu stánku rychlého 
           občerstvení v horní části sjezdovky Jizerka pro sezónu 2011-2012  
           za cenu 5000,- Kč včetně DPH + náklady na elektrickou energii,  
           s podmínkou pravidelného udržování okolí stánku.  
78/11 OZ schvaluje rozpočtový výhled 2012-2014. 
79/11 OZ schvaluje povolení odběru elek. energie a smlouvu o odběru  
          elektrické energie pro objekt Horská bouda Aldrov pro období 2011-2012 
80/11 OZ souhlasí se zrušením předkupního práva obce na p.p.č. 198/3 a st.p.č.   
          746 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších manželů Peterkových. 
81/11OZ souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 360 o výměře 1 272 m2 za cenu  
         10,- Kč/m2 paní Z. Hnikové. Veškeré náklady spojené s prodejem a  
         převodem bude hradit kupující. Obec si vyhrazuje předkupní právo  
         na pozemek za stejných podmínek.  
82/11 OZ schválilo prodej akcií Sporoinvestu, viz. rozpočtová změna č. 3. 
83/11 OZ schvaluje půjčku Službám Vítkovice s.r.o. do celkové výše 
           200 000Kč. 
84/11 OZ schvaluje umístění snowtubingu a pronájem pozemku vedle  
           Braunovy chaty za 15000,-Kč včetně DPH.    
85/11 OZ schvaluje zrušení darovací smlouvy a vrácení příspěvku na  
          plynofikaci panu Zdeňku Spilkovi. 
86/11 OZ vzalo na vědomí rezignaci pana Petra Brože na funkci člena  
          kontrolního výboru ZO Vítkovice a ukládá předsedovi kontrolního 
výboru navrhnout nového člena.   



                  
Ve Vítkovicích 12.10.2011 
 
 
Ověřovatelé:    Vladimír John 
                          
                         Leoš Matuš    
 
 
Zapisovatel :    Zachařová Andrea                       
                       
                        
 
 
          
             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                    starosta                       


