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

 dne 29.6.2022 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17 hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:      6                        občanů: 2 

  (omluveni : Z.Hniková, P.Hnik, J. Volejník) 

 

Ověřovatelé: Ing. Hana Uhlířová 

   Ing. Helena Hochmanová 

                       

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Rozpočtové opatření č. 2 

          2) Hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za  

                                 rok 2021 

          3) Účetní závěrka Krkonošské S a MŠ Vítkovice za rok 2021 

          4) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za  

                                 rok 2021 

          5) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2021 a  

                                 zpráva o přezkoumání hospodaření 

          6) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2021 

        7) Schválení pachtu pozemků – Tomáš John 

        8) Schválení pachtu pozemků – Farma Hucul s.r.o. 

        9) Záměr směny pozemků – obec  x  p. Jirouš  x  manželé  

            Doležalovi 

      10) Záměr pronájmu pozemků – RTR-service, s.r.o. 

      11) Žádost Sportovního klubu Vítkovice o poskytnutí  

            finančního daru na Vítkovickou pouť a dětský den 

             12) Výběrové řízení a výběrová komise na zhotovitele akce  

                     „Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích – Etapa  

                      2021/12 (Hotel Praha - Janova hora)  

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  5 

proti:    1 (I. Navrátilová)               

zdržel se hlasování: 0 

p. Navrátilová nesouhlasí– neshoduje se  bod č. 10 programu  zastupitelstva 

s podanou žádostí 

………………………………………………………………………………… 



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

 

Navýšení příjmů o 57 000,00 Kč 

Navýšení výdajů o 57 000,00 Kč 

Financování                       0     Kč 

Rozpočet po 2. změně : 

Příjmy :   16 686 000,00 Kč 

Výdaje :   17 586 000,00 Kč 

Financování :       900 000,00Kč 

Rozpočet je schodkový, kryje ho přebytek z hospodaření z minulých let.. 

 

 
pro:    6 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

organizace za rok 2021 a jeho rozdělení : návrh – zisk z roku 2021 ve výši 

224 070,20 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let 

 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

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

organizace za rok 2021 

 

pro :  6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2021    

- ztráta 265 877,51 Kč, viz příloha  

 

pro : 5 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (I.Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2021 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ . 



 

pro : 5 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (I.Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2021 

 

pro : 5 

proti : 1 (I.Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit p. Tomáši Johnovi pacht části pozemku p.p.č. 46, p.p.č. 21/1 a 21/23 

vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších na období od 1.7.2022 do 31.12.2022 za cenu 

1000,- Kč/ha/rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit pacht pozemků  Farmě Hucul, s.r.o., viz příloha na období od 

1.7.2022 do 31.12.2027 za cenu 1000,- Kč/ha/rok, ostatní podmínky viz. 

smlouva 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit záměr směny pozemků p.č. 109, 2936/75,  2936/76,  151/2, 153 a 

154 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších – obec   x   Mgr. Stanislav Jirouš  x   

manželé Doležalovi 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit záměr pronájmu nebo prodeje pozemků p.p.č. 2775/3 a 2767/3 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších firmě RTR service, s.r.o.. ZO schvaluje záměr 

pronájmu ne prodeje. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 



11) Schválit žádost Sportovního klubu hraběte Jana Harracha Vítkovice o 

poskytnutí finančního daru na Vítkovickou pouť a dětský den,návrh 10 000,- Kč 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválit vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Obnova místní 

infrastruktury ve Vítkovicích – Etapa 2021/12 (Hotel Praha – Janova hora), 

schválit jmenování výběrové komise ve složení Ing. Hana Uhlířová, Miroslav 

Vancl a Ing. Helena Hochmanová (náhradník Milan Rychtr) a schválit pověření 

starosty sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuze : p. Karbusický – požaduje zařadit do příštího zastupitelstva odpovědi 

na své dopisy 

 

Usnesení:  19/22 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2, viz. příloha 

20/22 ZO schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ 

Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2021 a jeho rozdělení : zisk z roku 

2021 ve výši 224 070,20 Kč bude převeden na účet 432 – nerozdělený zisk, 

neuhrazená ztráta z minulých let 

21/22 ZO schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ  

Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2021 

22/22 ZO schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce  

Vítkovice za rok 2021- ztráta 265 877,51 Kč, viz příloha  

23/22 ZO schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok  

2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ . 

24/22 ZO schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2021     

25/22 ZO schvaluje p. Tomáši Johnovi pacht části pozemku p.p.č.  

46, p.p.č. 21/1 a 21/23 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších na období od 1.7.2022 

do 31.12.2022 za cenu 1000,- Kč/ha/rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

26/22 ZO schvaluje pacht pozemků  Farmě Hucul, s.r.o., viz. 

příloha na období od 1.7.2022 do 31.12.2027 za cenu 1000,- Kč/ha/rok, ostatní 

podmínky viz. smlouva 

  27/22 ZO schvaluje záměr směny pozemků p.č. 109, 2936/75,  

2936/76,  151/2, 153 a 154 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších mezi obcí 

Vítkovice,  Mgr. Stanislavem Jiroušem  a  manželi Doležalovými 

  28/22 ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 2775/3 a 

2767/3 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších firmě RTR service, s.r.o. a neschvaluje 



záměr prodeje těchto pozemků 

29/22 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč 

Sportovnímu klubu hraběte Jana Harracha na Vítkovickou pouť a dětský 

den. 

  30/22 ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce 

„Obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích – Etapa 2021/12 (Hotel Praha – 

Janova hora), jmenuje výběrovou komisi ve složení Ing. Hana Uhlířová, 

Miroslav Vancl a Ing. Helena Hochmanová (náhradník Milan Rychtr) a 

pověřuje starostu sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem. 

  

  

   

  

Ve Vítkovicích 29.6.2022 

 

Ověřovatelé:  Ing. Hana Uhlířová 

    Ing. Helena Hochmanová 

 

Zapisovatel : Jana Macháčková                       

                       

                        

            Miroslav Vancl                                       Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


