
                              Z Á P I S 
          z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 
 dne 8. června 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  
 
 
Přítomno členů zastupitelstva:    8   občanů:   6 
 
Ověřovatelé:   Leoš Matuš 
                       Vladimír John      
                    
Zapisovatel:   Andrea Zachařová   
 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení, jejichž termín prošel. 
                             1) Schválení vzdání se předkupního práva k pozemku 
          2) Změna rozpočtu č. 3 
          3) Finanční vyrovnání – Hospůdka v údolíčku 
          4) Žádost o vydání osvědčení o existenci účelové komunikace 
          5) Žádost manželů Petrových o možnost parkování u has.   
                                 zbrojnice 
          6) Žádost o pronájem části pozemku – p. Mládek  
          7) Žádost o pronájem části pozemku – p. Potůček                   
                             8) Žádost o provozování lyžařské školy – p. Šablatura 
              9) Žádost o povolení provozovat snowtubing – p. Bakus  
                           10) Žádost o pronájem a provoz snowparku 
        11) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu  
                           12) Projednání zápisu z jednání FV 
        13) Finanční příspěvek obce na Dětský den 
        14) Smlouva o úvěru obce  
                 15) Odprodej majetku obci    
 
  ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
Pro:                                            8   
proti:                                          0 
zdržel se hlasování:                  0 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



1) Schválení vzdání se předkupního práva jako práva věcného k pozemku 
p.p.č.192/21 – trvalý travní porost o výměře 1793 m2, zapsaném na LV č. 759, 
vedeném v k.ú. Vítkovice v Krk., majitelů pana Lukáše Moravce, Mgr. Martina 
Votruby a Mgr. Lindy Votrubové. 
 
pro:                                        8 
proti:                                      0 
zdržel se hlasování:              0   
…………………………………………………………………………………… 
2) Schválit změnu rozpočtu č. 3 
 
pro:                                     8    
proti:                                   0 
zdržel se hlasování:            0  
…………………………………………………………………………………… 
3) Schválit finanční náhradu za provedené práce panem Jindřichem Hančem 
v objektu Hospůdky v Údolíčku ve výši 30 000,- Kč. 
 
pro :                                    8 
proti :                                  0 
zdržel se hlasování :           0  
…………………………………………………………………………………… 
4) Žádost o vydání osvědčení, že komunikace – polní cesta – v kat. území 
Vítkovice v Krk. vedoucí od silnice druhé třídy Jilemnice – Vítkovice,Horní 
Mísečky ke stavby č.p.105 přes p.p.č. 2306/1, p.p.č. 2306/4 a p.p.č. 2273/1 
a dále od silnice druhé třídy Jilemnice – Vítkovice, Horní Mísečky až ke stavbě 
č. 106, zajišťující přístup a příjezd pro stavby č.p. 361a č.p. 107 přes p.p.č. 
2306/4, p.p.č. 2306/1, p.p.č. 2306/5 a 2319/1, je účelovou komunikací. Žádost o 
vydání rozhodnutí, jímž se přikáže vlastníkovi p.p.č. 2306/4 bezodkladně 
odstranit vybudovanou překážku bránící řádnému užívání účelové komunikace. 
Závěr: žádost bude postoupena MěÚ Jilemnice, odboru dopravy. 
 
pro:                                  8 
proti:                                0  
zdržel se hlasování :        0  
…………………………………………………………………………………… 
5) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 
zbrojnice v zimní sezóně 2011/2012. 
 
pro:                                  8        
proti :                               0    
zdržel se hlasování:         0    
…………………………………………………………………………………… 



6) Žádost pana Mládka o pronájem části pozemku vedle konečné stanice 
Aldrov, na zimní sezónu 2011/2012 za účelem provozování rychlého 
občerstvení a žádost o dlouhodobý pronájem (např. do konce tohoto volebního 
období) části pozemku vedle konečné stanice Aldrov na zimní sezóny za 
účelem provozování rychlého občerstvení. 
 
pro :                                 8  
proti :                               0  
zdržel se hlasování :        0   
…………………………………………………………………………………… 
7) Žádost pana Potůčka o pronájem pozemku za účelem provozování Lyžařské 
školy a přenosného lyžařského vleku v délce 100m, pro zimní sezónu 2011-
2012 a žádost o pronájem malé zděné buňky pro stejnou sezónu 2011-2012, 
kterou již pro tyto účely využíval. 
 
pro :                                 8 
proti :                               0   
zdržel se hlasování :        0 
…………………………………………………………………………………… 
8) Žádost o možnost provozování lyžařské a snowboardové školy SNOWY 
v areálech Aldrov a Jizerka v zimní sezóně 2011-2012. 
 
pro :                                  8   
proti :                                0        
zdržel se hlasování :         0 
…………………………………………………………………………………… 
9) Žádost pana Pavla Bakuse  o povolení provozovat snowtubing ve skiareálu 
Aldrov u horní stanice vleku od příští zimní sezóny 2011/2012 na dobu 10-ti let. 
 
pro :                                  0 
proti :                                8 
zdržel se hlasování :         0   
…………………………………………………………………………………… 
10) Schválení záměru pronájmu a provozu snowparku Vítkovice panem 
Martinem Matoušem. 
        
pro :                                  8           
proti :                                0   
zdržel se hlasování :         0    
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 



11) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene -  akce : Vítkovice,Janova Hora, p. Přenosil 
–vNN na p.p.č. 2971/1 v k.ú. Vítkovice v Krk. 
 
pro :                                   8 
proti :                                 0 
zdržel se hlasování :          0  
…………………………………………………………………………………… 
12) Projednání zápisu č. 4 z jednání finančního výboru 
 
pro :                                   8 
proti :                                 0 
zdržel se hlasování :          0 
…………………………………………………………………………………… 
13) Schválit finanční příspěvek obce ve výši 4 000,- Kč na Dětský den a pouť. 
 
pro :                                   8  
proti :                                 0 
zdržel se hlasování :          0 
…………………………………………………………………………………… 
14) Schválit smlouvu o úvěru s účastí prostředků RRF a smlouvu o zřízení 
zástavního práva – obec Vítkovice. 
Schválit ručitelské prohlášení Služeb Vítkovice s.r.o. k tomuto úvěru 
z ČMZRB. 
 
pro :                                   8 
proti :                                 0 
zdržel se hlasování :          0   
…………………………………………………………………………………… 
15)  Schválit odprodej majetku Služeb Vítkovice s.r.o.: vodojem Janova hora, 
vodojem – jímání vody, technické zhodnocení – vodovodní řád, obci Vítkovice 
za zůstatkovou cenu 1 543 882,- Kč + DPH. 
 
pro :                                    8 
proti :                                  0 
zdržel se hlasování :           0  
…………………………………………………………………………………… 
   
Usnesení: 
 40/11 OZ schvaluje vzdání se předkupního práva jako práva věcného   
            k pozemku p.p.č. 192/21 – trvalý travní porost o výměře 1793 m2,   
            zapsaném na LV č. 759, vedeném v k.ú. Vítkovice v Krk. majitelů pana  
      Lukáše Moravce, Mgr. Martina Votruby a Mgr. Lindy Votrubové. 



41/11  OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 3 
42/11  OZ schvaluje finanční náhradu za provedené práce panem Jindřichem   
            Hančem v objektu Hospůdky v Údolíčku ve výši 30 000,- Kč. 
43/11  OZ bere na vědomí žádost o vydání osvědčení  o existenci účelové  
            komunikace vedoucí od silnice druhé třídy Jilemnice – Vítkovice, Horní  
            Mísečky ke stavbě č.p. 105 přes p.p.č. 2306/1, p.p.č. 2306/4  
            a p.p.č. 2273/1 a dále od silnice druhé třídy Jilemnice – Vítkovice,  
            Horní Mísečky ke stavbě č.p. 106, zajišťující přístup a příjezd pro stavby  
            č.p. 361 a č.p. 107  přes p.p.č. 2306/4, p.p.č. 2306/1, p.p.č.2306/5 
            a 2319/1 a postupuje tuto žádost MěÚ Jilemnice, odboru dopravy. 
44/11  OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnosti parkování vedle  
            hasičské zbrojnice za stejných podmínek jako v roce 2010/2011 od  
            1.12.2011 do 31.3.2012 za částku 5 000,- Kč. 
45/11  OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č. 46 panu Mládkovi za účelem    
            provozování rychlého občerstvení za cenu 25 000,- Kč včetně DPH na  
            zimní sezónu 2011/2012 + náklady na elektrickou energii.   
46/11   OZ schvaluje pronájem st.p.č. 576 (20 000,-Kč) panu Potůčkovi za  
            účelem provozování lyžařské školy a přenosného vleku na části p.p.č. 46  
            (10 000,- Kč) za cenu 30 000,- Kč včetně DPH na zimní sezónu  
            2011/2012.  
47/11  OZ schvaluje provozování lyžařské a snowboardové školy SNOWY  
   v areálech Aldrov a Jizerka v zimní sezóně 2011/2012  za cenu  
            10 000,- Kč včetně DPH. 
48/11   OZ neschvaluje panu Pavlu Bakusovi provozování snowtubingu ve   
             skiareálu  Aldrov u horní stanice lanovky. 
49/11  OZ schvaluje záměr pronájmu a provozu snowparku Vítkovice 
            panem  Martinem Matoušem. 
50/11  OZ schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o  
            smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – akce: Vítkovice, Janova  
            Hora, p. Přenosil – v NN, na p.p.č. 2971/1 v k.ú. Vítkovice v Krk. 
51/11  OZ bere na vědomí zápis č. 4 z jednání finančního výboru 
52/11  OZ schvaluje finanční příspěvek obce na Dětský den a pouť ve výši  
            4 000,- Kč. 
53/11  OZ schvaluje „Smlouvu o úvěru s účastí prostředků RRF“ a „Smlouvu   
            o zřízení zástavního práva“ pro obec Vítkovice a „Ručitelské prohlášení  
            Služeb Vítkovice s.r.o.“ k tomuto úvěru z ČMZRB. 
54/11  OZ schvaluje prodej majetku Služeb Vítkovice s.r.o.: vodojem Janova  
           hora, vodojem – jímání vody, technické zhodnocení – vodovodní řád,  
           obci Vítkovice za zůstatkovou cenu 1 543 882,- Kč + DPH.                        
 
 
 
 



Ve Vítkovicích 8.6.2011 
 
 
Ověřovatelé:     Leoš Matuš 
 
                          
                          Vladimír John 
 
 
Zapisovatel :    Zachařová Andrea                       
                       
                        
 
 
          
 
             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                    starosta 
 
 
                       


