
                              Z Á P I S 
          ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 
 dne 10. srpna  2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  
 
 
Přítomno členů zastupitelstva:    8   občanů:  3 
 
 
Ověřovatelé:   Jindřich Volejník 
     Ing. Zdeňka Krčmářová  
                         
 
Zapisovatel: Macháčková Jana   
 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 
                             1) Žádost o odkoupení části pozemku   
           2) Žádost o odkoupení pozemků 
           3) Parkoviště Horní Mísečky – zimní sezóna  
               4) Návrh na odpis nedobytných pohledávek 
                              5) Návrh majetku určeného k přeřazení mezi účty 
                              6) Záměr směny pozemků  
   
 
 
  ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
Pro:         8        
proti:              0           
zdržel se hlasování:       0 
………………………………………………………………………………… 
1) Schválit žádost p. Hnikové Zory o odkup části p.p.č.360 a p.p.č. 2933 – 
trvalý travní porost v k.ú. Vítkovice v Krk. Veškeré výlohy s tím spojené, 
včetně geodetického zaměření, daň z převodu nemovitosti a vkladu do katastru 
nemovitostí uhradí kupující. 
 
pro:   8           
proti:     0       
zdržel se hlasování:     0  
 
…………………………………………………………………………………… 
2) Schválit žádost SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn a.s. o odkoupení pozemků 



p.p.č. 2774/8 a st.p.č. 728 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. Na stavebním 
pozemku se nachází pokladna a veřejné WC v majetku společnosti 
SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn a.s. a pozemek sousední funkčně souvisí s touto 
stavbou. 
 
pro:      0       
proti:         6   
zdržel se hlasování:   2        
…………………………………………………………………………………… 
3) Žádost SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn o projednání podmínek provozu 
parkovišť pro zimní sezónu 2011/2012. 
 
pro:     0                        
proti :    8         
zdržel se hlasování: 0 
………………………………………………………………………………….. 
4) Schválit návrh na odpis nedobytných pohledávek z let 2002,2004,2005 a 
2007. 
 
pro :    8 
proti :     0 
zdržel se hlasování :   0 
……………………………………………………………………………………  
5) Schválit návrh majetku určeného k přeřazení mezi účty. 
 
pro :    8 
proti:      0 
zdržel se hlasování :    0 
……………………………………………………………………………………   
6) Schválit směnu pozemků mezi Správou KRNAP a obcí Vítkovice v 
Krkonoších    
 
pro :    8 
proti :   0 
zdržel se hlasování :   0 
…………………………………………………………………………………… 
  
 
Usnesení: 
 55/11 OZ schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 360 a p.p.č. 2933 v k.ú.   
       Vítkovice v Krk po geodetickém zaměření. Veškeré výlohy s tím spojené,   
        včetně  geodetického zaměření, daň z převodu nemovitosti a vkladu do   
        katastru nemovitostí uhradí kupující. 



56/11  OZ neschvaluje žádost SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn a.s. o odkoupení 
 pozemků p.p.č. 2774/8 a st.p.p. 728 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. 
57/11  OZ neschvaluje přijetí návrhu náhrady parkovného pro zimní sezónu 
 2011/2012 a pověřuje jednatele Služeb Vítkovice s.r.o. pana Rychtra     
           Milana a Ing. Zdeňku Krčmářovou jednáním se SKIAREÁLEM  
           Špindlerův Mlýn o zimní sezóně 2011/2012. 
58/11  OZ schvaluje návrh na odpis nedobytných pohledávek  z let 2002, 2004,  
 2005 a 2007. 
59/11 OZ schvaluje přeřazení majetku, viz. příloha, dle platné legislativy 
60/11 OZ schvaluje směnu pozemků mezi Správou KRNAP a Obcí Vítkovice   
           v Krk. dle přílohy 
   
   
                  
Ve Vítkovicích 10.8.2011 
 
 
Ověřovatelé:    Jindřich Volejník  
       Ing. Zdeňka Krčmářová 
                          
 
 
 
Zapisovatel :    Macháčková Jana                       
                       
                        
 
 
          
 
             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                    starosta 
 
 
                       


