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

dne 7.9.2022 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16 hodin. 

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   9    občanů: 5 

   

 

Ověřovatelé: Jindřich Volejník 

   Martin Morkes 

                       

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Rozpočtové opatření č. 3 

          2) Žádost o možnost parkování - Petrovi 

          3) Žádost o pronájem – p. Brož 

          4) Směna pozemků – obec Vítkovice – p. Jirouš – manželé 

            Doležalovi 

          5) Pronájem pozemku – RTR-Service s.r.o. 

          6) Nájemní smlouva – p. Kobrová 

        7) Smlouva Sofis Grant s.r.o. 

        8) Návrh manželů Suchých na stáhnutí žaloby o zpětném     

            odkupu 

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti: 0    

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

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

 

Navýšení příjmů o 5 671 000,00 Kč 

Navýšení výdajů o 4 771 000,00 Kč 

Financování             -900 000,00 Kč 

Rozpočet po 3. změně : 

Příjmy :   22 357 000,00 Kč 

Výdaje :   22 357 000,00 Kč 

Financování :        - 

Rozpočet je vyrovnaný. 

 



 
pro:    7 

proti: 2 (I. Navrátilová, Z. Hniková) 

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Hniková : prosí o předložení detailní finanční analýzy na propojení Kobyly s 

VDJ 

…………………………………………………………………………………… 

2) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2022/2023, za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2022do 31.3.2023 za částku 5 000,- Kč . 
 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit žádost p. Petra Brože o pronájem prostor pod mateřskou školou, za 

účelem skladu + drobné výroby. 

 

pro :  2 (I.Navrátilová, Z. Hniková) 

proti : 7 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit směnu 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, viz. příloha. Záměr směny byl řádně zveřejněn na 

úřední desce Obecního úřadu Vítkovice v době od 30.6.2022 do 16.7.2022 

 

pro : 7 

proti : 1 (Z.Hniková) 

zdržel se hlasování : 1 (I.Navrátilová) 

 

p. Hniková nesouhlasí z důvodu, že jí byly předloženy jiné podklady 

-záměr směny pozemků, který neobsahuje text kde se konstatuje, který pozemek 

se mění za který 

-součástí záměru není situační výkres 

Obec –tyto podklady byly zaslány před minulým zasedáním, kdy se schvaloval 

záměr směny 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit pronájem pozemků p.č. 2775/3 a 2767/3 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších firmě RTR Service s.r.o. Návrh ceny : 99 000,- za pozemky pod 

budovami + 7,05 Kč / m2 za ostatní pozemky na dobu od 1.12.2022 do 

30.4.2023 



 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 3 (I.Navrátilová, Z.Hniková, P.Hnik) 

p. Hniková – zdržela se hlasování z důvodu nepředložení smlouvy s RTR 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou, zastoupenou na základě 

generální plné moci paní Janou Vondroušovou a obcí Vítkovice na pozemky 

p.č. 55/2, 56/1, 41/1, 16/2, 16/3, 16/6 a 15/1 zapsané v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Semily, na LV č. 485, katastrální území Vítkovice v Krkonoších na dobu 

určitou a to od 1.12.2022 do 30.11.2027, výše nájemného 350 000,- Kč/rok 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit smlouvu se Sofis Grant s.r.o. o dodávce služeb na zpracování 

žádosti o finanční podporu z Národního programu Životního prostředí v rámci 

výzvy č. 9/2021 na záměr „Vítkovice-dopojení realizovaných vrtů na veřejný 

vodovod“ 

 

pro : 6 

proti : 2 (Z.Hniková, P.Hnik) 

zdržel se hlasování : 1 (I.Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 

8) Projednat návrh manželů Suchých na stáhnutí žaloby o zpětném odkupu 

pozemku 366/5 v k.ú. Vítkovice 

 

pro : 0 

proti : 6 

zdržel se hlasování : 3 (H.Uhlířová, H. Hochmanová, M.Rychtr) 

…………………………………………………………………………………… 

 

Usnesení:  31/22 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha 

32/22 ZO schvaluje žádost manželů Petrových o možnost 

parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně 2022/2023, za stejných 

podmínek jako v loňské zimní sezóně, a to od 1.12.2022do 31.3.2023 za částku 

5 000,- Kč . 
33/22 ZO neschvaluje žádost p. Petra Brože o pronájem prostor 

pod mateřskou školou, za účelem skladu + drobné výroby. 

34/22 ZO schvaluje směnu 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, viz. příloha. Záměr směny byl 

řádně byl řádně zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Vítkovice v době od 

30.6.2022 do 16.7.2022 

35/22 ZO schvaluje pronájem pozemků p.č. 2775/3 a 2767/3 v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších firmě RTR Service s.r.o. za cenu 99 000,- za pozemky 

pod budovami + 7,05 Kč / m2 za ostatní pozemky na dobu od 1.12.2022 do 

30.4.2023 

36/22 ZO schvaluje nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou, 

zastoupenou na základě generální plné moci paní Janou Vondroušovou a obcí 

Vítkovice na pozemky p.č. 55/2, 56/1, 41/1, 16/2, 16/3, 16/6 a 15/1 zapsané 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Semily, na LV č. 485, katastrální území Vítkovice v 

Krkonoších na dobu určitou a to od 1.12.2022 do 30.11.2027, výše nájemného 

350 000,- Kč/rok 

37/22 ZO schvaluje smlouvu se Sofis Grant s.r.o. o dodávce služeb 

na zpracování žádosti o finanční podporu z Národního programu Životního 

prostředí v rámci výzvy č. 9/2021 na záměr „Vítkovice-dopojení realizovaných 

vrtů na veřejný vodovod“ 

38/22 ZO neschvaluje návrh manželů Suchých na stáhnutí žaloby o 

zpětném odkupu pozemku 366/5 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

   

  

  

   

  

Ve Vítkovicích 7.9.2022 

 

Ověřovatelé:  Jindřich Volejník 

    Martin Morkes 

 

Zapisovatel : Jana Macháčková                       

                       

                        

            Miroslav Vancl                                       Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


