
                              Z Á P I S 
 z druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne  9.února 2011 
                   na obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.  
 
Přítomno členů zastupitelstva:     9                       občanů:  7 
 
Ověřovatelé:  Vladimír John 
                       Jindřich Volejník 
 
Zapisovatel:  Andrea Zachařová 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 
                            1) Žádost o souhlas s napojením na splaškovou komunikaci 
                            2) Prodej pozemků 
                            3) Žádost o odprodej pozemků 
                            4) Hospodaření obce k 31.12.2010 
                            5) Změna rozpočtu č.1 
                            6) Inventarizace 2010  
                            7) Žádost o odprodej pozemků 
         8) Výběrové řízení TDI- ČOV Vítkovice 
         9) Žádost o finanční příspěvek na Maškarní bál 
                          10) Podání žádosti o dotaci  
                         
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
pro :         9 
proti:        0 
zdržel se hlasování :   0   
…………………………………………………………………………………… 
 
1) Žádost Ing. Hany Uhlířové v zastoupení investora o souhlas s napojením    
     objektu čp. 30 na obecní splaškovou kanalizaci. 
 
pro :         9 
proti:        0 
zdržel se hlasování :    0 
................................................................................................................................ 
 
2) Žádost firmy HYDRO ENERGY POWER s.r.o. o odkoupení p.p.č. 656/5, 
     909/2, 951/5,953/3 v k.ú. Vítkovice v Krk. Záměr prodeje byl vyvěšen na  
     úřední desce od 13.1.2011 do 28.1.2011. Žádost o uzavření smlouvy o  
     zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy dle geometrického plánu  



     č. 893-127/2010 a 911-10/2011 přes pozemky p.č.656/1,950/1,951/1,951/2    
     951/3 a st.p.č.155 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. 
     Žádost  o  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného břemene 
     na umístění potrubního  přivaděče vody a umístění zemní kabelové 
     přípojky vyvedení výkonu MVE dle geometrického plánu  č. 906-127/2010  
     přes pozemky p.č. 948/2, 950/1,950/2,951/1,951/2,951/3,953/1,2966/2 a 
     st.p.č. 155 v k.ú. Vítkovice v Krk. 
     Cena a platba za výše zmíněné pozemky a věcná břemena ve výši 200 000,- 
     Kč bude uhrazena jednorázově při podpisu  kupní smlouvy. 
 
pro :      9 
proti :    0 
zdržel se hlasování :    0    
…………………………………………………………………………………… 
   
3)  Záměr prodeje  p.p.č. 710/3 o výměře 394m2 , p.p.č.905/1 o výměře  44m2 a   
     p.p.č. 910/2 o výměře 780m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 
 
pro :      9 
proti:     0 
zdržel se hlasování :     0 
…………………………………………………………………………………… 
 
4)  Vzít na vědomí hospodaření obce k 31.12.2010 
 
pro :       9 
proti :     0 
zdržel se hlasování :     0 
…………………………………………………………………………………… 
   
5)  Schválit změnu rozpočtu č. 1 
 
pro :      9   
proti :     0  
zdržel se hlasování :       0  
…………………………………………………………………………………… 
 
6) Schválit inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k 31.12.2010 
 
pro :         9 
proti :       0 
zdržel  se hlasování :    0   
................................................................................................................................ 



 
7) Záměr prodeje  p.p.č. 1127/9 o rozloze 209 m2  v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 
 
pro :         9 
proti :       0 
zdržel se hlasování :       0  
................................................................................................................................ 
 
8) Odsouhlasit výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu „TDI při realizaci 
       stavby Obecní ČOV Vítkovice“ s rozesláním 3 vybraným uchazečům. 
       Pověřit starostu zajištěním výběru – stavební dozor na stavbu „Obecní  
       ČOV Vítkovice v Krkonoších“.  Zvolit 3-člennou komisi pro otevírání  
       obálek a pro vyhodnocení výběru. 
       Návrh komise:  Milan Rychtr, Ilona Navrátilová, Miroslav Vancl 
 
pro :         9            
proti :       0  
zdržel se hlasování :     0 
…………………………………………………………………………………… 
 
9) Žádost o finanční příspěvek na realizaci Maškarního bálu nejen pro děti,  
       který se bude konat dne 27.2.2011 ve 14 hod. v kulturním domě ve  
       Vítkovicích v Krkonoších. 
       Návrh: výše 3 000,-Kč 
 
pro :         9                    
proti :       0 
zdržel se hlasování :    0 
…………………………………………………………………………………… 
 
10) Podání žádosti o dotaci na opravu komunikací v obci Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Výše 
dotace 200 000,-Kč, vlastní podíl 110 000,- Kč. 
 
pro :         9                    
proti :       0 
zdržel se hlasování :    0 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Usnesení:  
  3/11 OZ souhlasí se žádostí Ing. Hany Uhlířové v zastoupení investora 
         o napojení objektu čp. 30 na obecní splaškovou komunikaci.  



  4/11 OZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 656/5, 909/2, 951/5,953/3 v k.ú. 
Vítkovice v Krk. OZ schvaluje žádost o uzavření smlouvy o zřízení    
věcného břemene na právo chůze a jízdy dle geometrického plánu 
 č.893-127/2010 přes pozemky p.č. 656/1,950/1,951/1,951/2,951/3 
a st. p. č.155 v k.ú. Vítkovice v Krk.OZ schvaluje  žádost o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění potrubního přivaděče 
vody a umístění zemní kabelové přípojky vyvedení výkonu MVE dle 
geometrického plánu č.906-127/2010 přes pozemky p.č. 
948/2,950/1,950/2,951/1,951/2,951/3,953/1,2966/2 a st.p.č. 155 v k.ú. 
Vítkovice v Krk. 
OZ schválilo, že cena a platba za výše zmíněné pozemky a věcná břemena 
ve výši 200 000,- Kč  bude uhrazena jednorázově při podpisu kupní 
smlouvy, dále kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a veškeré ostatní 
poplatky spojené s tímto převodem. 

  5/11 OZ souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 710/3, p.p.č. 905/1 a 910/2. 
  6/11 OZ bere na vědomí hospodaření obce k 31.12.2010 
  7/11 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1 
  8/11 OZ schvaluje inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy      

  k 31.12.2010 
  9/11 OZ souhlasí se záměrem prodeje p.p.č.1127/9 v k.ú. Vítkovice v Krk. 
10/11 OZ souhlasí s výběrovým řízením pro zakázku malého rozsahu „TDI 
           při realizaci stavby Obecní ČOV Vítkovice“. Pověřuje starostu    
           zajištěním výběru – stavební dozor na stavbu „Obecní ČOV Vítkovice  
           v Krkonoších“. OZ zvolilo komisi - pana Milana Rychtra, paní Ilonu  
           Navrátilovou a pana Miroslava Vancla, pro otevírání obálek  
           a pro vyhodnocení výběru. 
11/11 OZ schvaluje příspěvek pro SDH na Maškarní bál ve výši 3 000,-Kč. 
12/11 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikací v obci  
           Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru regionálního rozvoje  
           a evropských projektů a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl. 

                                                                                                             
Ve Vítkovicích dne 9.2.2011 
 
Ověřovatelé: Vladimír John                           Zapisovatel: Andrea Zachařová  
                        
 
                      Jindřich Volejník 
                       
                        
 
 
         Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                      starosta                       


