
                              Z Á P I S 
          ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 15. září 2021  na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:     8             občanů:  11 

   (Omluveni : M. Vancl) 

 

Ověřovatelé: Ing. Hana Uhlířová 

          Tomáš John 

 

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

 1) Žádost o dotaci na akci :Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích –  

              Hotel Praha – Janova Hora 

2) Žádost o možnost parkování 

3) Rozpočtové opatření č. 2 

4) Zpětný odkup pozemku p.č. 366/5 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

5) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod      

    Libereckého kraje – na akci „Rozšíření vodovodu v obci Vítkovice –  

    Vurmovka“ 

 

         

        

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 8 

proti: 0                   

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit podání žádosti v rámci Národního programu Životního prostředí na 

akci Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích – Hotel Praha – Janova Hora 

(Farma Hucul) a schválit profinancování této akce ve výši 85% z bankovního 

úvěru a dofinancování podílu spoluúčasti příjemce dotace ve výši 15% 

z rozpočtu obce. 

 

pro:   0 

proti: 6 

zdržel se hlasování : 2 (Rychtr M., Hochmanová H.) 



p. Ing. H. Uhlířová : nesouhlasí z důvodu, že vlastník jednoho ze soukromých 

pozemků p. Ing. Karbusický projevil nesouhlas s tímto řešením na jeho 

pozemku 

p. Z. Hniková : S žádostí o dotaci „Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích 

– Hotel Praha -Janova Hora (Farma Hucul)“ nesouhlasí z následujících důvodů : 

1) nebyla nám předložena žádná projektová dokumentace 

2) povolení vlastníků dotčených pozemků 

3) rozpočet stavby 

Akce je z mého hlediska nedostatečně připravená. 

P. Hniková prosí o zařazení do příštího zastupitelstva – projednání podmínek 

projektové dokumentace komunikace 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2021/2022, za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2021do 31.3.2022 za částku 5 000,- Kč . 
 

pro: 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit rozpočtové opatření č. 2, viz. příloha 

Navýšení příjmů o 479 674,32 Kč 

Navýšení výdajů o   95 233,00 Kč 

Financování  384 441,32,- Kč 

Rozpočet po 2. změně : 

Příjmy :   20 119 802,00 Kč 

Výdaje :   18 935 360,68 Kč 

Financování :    1 184 441,32 Kč 

Rozpočet je přebytkový. 

 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit zpětný odkup pozemku p.č. 366/5 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

 

pro : 4 

proti : 4 (Rychtr. M, Hochmanová H., Uhlířová H., Volejník J.) 

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Hniková : Na základě usnesení 27/21 byly ZO schváleny právní služby, které 

bude obci Vítkovice poskytovat advokátní kancelář Vozáb + Co, LAW Offices 



s.r.o., Na Květnici 713/7, 140 00 Praha 4. Kancelář Vozáb + Co, LAW Offices 

s.r.o. vypracovala dne 2.7.2021 (došlá pošta OÚVÍT309/2021) právní 

stanovisko, kde mimo jiné uvádějí, že obec Vítkovice je oprávněna se domáhat 

zpětné koupě pozemku 366/5 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. Proto by mělo být 

v zájmu všech zastupitelů vyzvat starostu, aby věc řešil, protože jinak by mohli 

být za škodu vzniklou obci odpovědni také. 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod      

Libereckého kraje – na kofinancování akce „Rozšíření vodovodu v obci 

Vítkovice – Vurmovka“ 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Hniková :  žádá o předložení rozpočtu na akci a skutečných nákladů 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuze : p. Malinský - zkušební vrt Kobyla mu vzala vodu – chce záruku, že o 

vodu nepřijde, zřídí se věcné břemeno, voda bude k dispozici v libovolném 

množství 

S č.p. 346 připraví obec Vítkovice smlouvu o smlouvě budoucí o odběru vody , 

za stejných podmínek jako má č.p. 12 (odebírá vodu neomezeně a bezplatně). 

 

p. Hniková požaduje předložit smlouvu s firmou – p. Vlček na zkušební vrt na 

Kobyle 

 

p. Hniková  navrhuje osazení retardérů na  komunikace pod  Machovými,  

Levínek a v blízkosti MŠ 

 

p. Hniková prosí o výpis (z účtu) došlých plateb za plané výjezdy hasičů 

 

Usnesení:  40/21 ZO neschvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Národního  

           programu Životního prostředí na akci Obnova místní infrastruktury  

           ve Vítkovicích – Hotel Praha – Janova Hora (Farma Hucul) 

  41/21 ZO schvaluje žádost manželů Petrových o možnost  

           parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně 2021/2022, za  

           stejných podmínek jako v loňské zimní sezóně, a to od  

                     1.12.2021do 31.3.2022 za částku 5 000,- Kč   

42/21 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2, viz. příloha 

43/21 ZO neschvaluje následující navržené usnesení : ZO ukládá 

starostovi obce, aby nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení 

písemně vyzval manžele Suchý ke zpětnému převodu pozemku par.č. 

366/5 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších na obec, tedy k uzavření kupní 



smlouvy obsahující stejné podmínky jako kupní smlouva uzavřená mezi 

obcí a manželi Suchými dne 30.1.2017. Pro případ, že kupní smlouva o 

zpětné koupi uvedeného pozemku mezi manželi Suchými a obcí nebude 

uzavřena nejpozději do 15.10.2021, zastupitelstvo ukládá starostovi obce, 

aby neprodleně, nejpozději však do 15.11.2021, zajistil podání žaloby o 

nahrazení projevu vůle k příslušnému soudu, tak aby nedošlo k promlčení 

práva obce domáhat se zpětné koupě pozemku. 

  44/21 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu  

          ochrany vod Libereckého kraje – na kofinancování akce „Rozšíření  

          vodovodu v obci Vítkovice – Vurmovka“ 

 

 

Ve Vítkovicích 15.9.2021 

 

Ověřovatelé:  Ing. Hana Uhlířová 

    Tomáš John 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


