
                              Z Á P I S 
          z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 9. června 2021  na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:     9               občanů:  2 

    

 

Ověřovatelé: Zora Hniková 

          Miroslav Vancl 

 

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

 1) Hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2020 

2) Účetní závěrka Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2020 

3) Rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na rok 2021 

4) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2020 

5) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2020 a Zpráva o  

    přezkoumání hospodaření 

6) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2020 

7) Zvolení nového zástupce Školské rady na volební období 2021-2024 

8) Vystavení objednávky právní kanceláři Vozáb+Co, Law Offices s.r.o.  

    v záležitosti zpětného odkupu pozemku p.č. 366/5 v k.ú. Vítkovice               

    v Krkonoších  

          9) Parkování obytných přívěsů a karavanů v obci Vítkovice 

         

        

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 9 

proti:   0                  

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové 

organizace za rok 2020 a jeho rozdělení : návrh – zisk z roku 2020 ve výši 

71 155,36 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let 

  

pro:   9 



proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové 

organizace za rok 2020  

 

pro: 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace 

na rok 2021, viz. příloha 

 

pro : 7 

proti : 1 (Z. Hniková) 

zdržel se hlasování : 1 (I.Navrátilová) 

 

p. Hniková prosí o prozkoumání nákladů na el. energii, plyn a telefon v ZŠ, MŠ 

a ŠJ 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2020    

- zisk 53 716,59 Kč, viz příloha a jeho rozdělení : návrh – zisk převést na účet 

432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 

 

pro : 7 

proti : 1 (I.Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 1 (Z.Hniková) 

 

p. Navrátilová prosí o rozpoložkování hospodářské činnosti na obchod, 

ubytování a poštu Partner 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2020 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ . 

 
pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Hniková) 

 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2020 

 

pro : 7 

proti : 0 



zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Hniková) 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit zvolení nového člena Školské rady na tříleté volební období 2021 – 

2024 – návrh Andrea Zachařová 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit vystavení objednávky právní kanceláři Vozáb+Co, Law Offices 

s.r.o. v záležitosti zpětného odkupu pozemku p.č. 366/5 v k.ú. Vítkovice               

v Krkonoších včetně vypracování právního stanoviska 

 

pro : 5 

proti :0 

zdržel se hlasování : 4 (Rychtr, Uhlířová,Volejník,Hochmanová) 

…………………………………………………………………………………… 

9) Vzít na vědomí vypracovat podmínky pro parkování obytných přívěsů a 

karavanů v obci Vítkovice na Horních Mísečkách 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Usnesení:  28/20 ZO schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ 

Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2020 a jeho rozdělení : zisk z roku 

2020 ve výši 71 155,36 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let 

  29/20 ZO schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ 

Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2020 

30/20 ZO schvaluje rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, 

příspěvkové organizace na rok 2021, viz. příloha 

31/20 ZO schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce 

Vítkovice za rok 2020 a jeho rozdělení  - zisk ve výši 53 716,59 Kč převést na 

účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let  

32/20 ZO schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 

2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“  

  33/20 ZO schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2020 

  34/20 ZO schvaluje zvolení nového člena Školské rady na tříleté  

 



volební období 2021 – 2024 a to p. Andreu Zachařovou 

  35/20 ZO schvaluje vystavení objednávky právní kanceláři 

Vozáb+Co, Law Offices s.r.o. v záležitosti zpětného odkupu pozemku p.č.366/5 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších včetně vypracování právního stanoviska 

36/20 ZO bere na vědomí vypracování podmínek pro parkování 

obytných přívěsů a karavanů na Horních Mísečkách 

 

Diskuse : 

p. Hniková prosí poslat rozpočet na akce vodovod a silnice Roudnice 

p. Hniková chce , aby na obecních stránkách byly zápisy ze zastupitelstev 10 let 

zpět 

p. Navrátilová – požaduje, aby zastupitelé byli vždy předem seznámeni 

s projektovou činností v obci 

 

   

  

Ve Vítkovicích 9.6.2021 

 

Ověřovatelé:  Zora Hniková 

    Miroslav Vancl  

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


