
                              Z Á P I S 
z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne2. prosince 

2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:   8                            občanů:  5 

       (Omluven : Spilka Zd.) 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Hana Uhlířová 

    Zora Hniková 

     

     

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

                             1) Změna rozpočtu č. 10 

          2) Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2016 

          3) Návrh na vyřazení majetku Krkonošské ZŠ a MŠ 

          4) Vánoční poukazy 

          5) Žádost o prodloužení pronájmu Hospůdky v Údolíčku 

          6) Obecní znak 

          7) Slevy skiareál Aldrov 

          8) Smlouva o nájmu pozemků s p. Kobrovou 

          9) Záměr prodeje – p. Rychtr, p. Winterstein 

        10) Záměr prodeje - Polákovi 

           

 

         

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

pro:  8 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0  

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit změnu rozpočtu č. 10, viz. příloha 

 

pro:    8         

proti:  0 

zdržel se hlasování : 0 

………………………………………………………………………………… 

 



2) Schválit  návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2016, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit návrh na vyřazení majetku Krkonošské základní a mateřské školy, 

viz příloha 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši 

500,- Kč v Obchůdku U  Buráka. Datum vyzvednutí do 31.1.2016 

 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o prodloužení pronájmu 

Hospůdky v Údolíčku na další rok. 

 

pro :  7 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit jeden z návrhů obecního znaku :  

Heraldik pan Jan Severa : 

pro :   

proti : 

zdržel se hlasování : 

 

heraldik pan Miroslav Paulů : 

pro : 

proti : 

zdržel se hlasování :  

 

Heraldik pan Ing. Arnošt Drozd : 

pro :  

proti : 

zdržel se hlasování : 



OZ bere na vědomí návrhy a nejpozději v únoru dojde ke schválení obecního 

znaku. 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit vydávání Vítkovické karty hosta , VIP karet a slevových karet : 

Vítkovická karta hosta – sleva 15% na tří a vícedenní jízdné + sleva 25% na 

vstupné do bazénu, sauny a solné jeskyně ve Sportovním centru v Jilemnici 

Seznam bezplatných VIP karet : 2 ks Horská služba Krkonoše 

      7 ks lanovka (půjčování je evidováno v knize) 

Slevové karty : Hasiči, Policie, Plasteko Studenec  po 2 ks á 2 500,- Kč 

                           Sportcentrum Jilemnice  2 ks (lístky do bazénu) 

                           SK Vítkovice za 1 000,- Kč (40dní) 

                           Zaměstnanci za 500,- Kč (40dní) 

                           Sportovní gymnázium Jilemnice 6 ks á 1000,- kč pro studenty  

                           tréninkové skupiny snowboardistů 

 

 

pro : 7 

proti : 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí Vítkovice na pozemky 

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

Katastrálním úřadem v Semilech na LV č. 485, na dobu určitou a to od 

1.12.2015 do 30.11.2017, za cenu 230 000,- Kč/ rok. 
 

pro : 8  

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit záměr prodeje pozemku p.č. 21/18 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

pánům Tamiru Wintersteinovi a Josefu Rychtrovi 

 

pro :6 

proti :2 (Navrátilová, Kosina) 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit záměr prodeje p.p.č 2910 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších manželům 

Polákovým 

 

pro :0 

proti:8 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 



 Různé : Termíny OZ v roce 2016 – vždy druhou středu v měsíci od 18 hodin 

 

 

Usnesení:  98/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 10, viz. příloha 

   99/15 OZ schvaluje návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2016,  

                                viz. příloha 

          100/15 OZ  schvaluje návrh na vyřazení majetku Krkonošské  

                                základní a mateřské školy, viz příloha 

                    101/15 OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na  

                                 odběr zboží ve výši 500,- Kč v Obchůdku U  Buráka.  

                                 Datum vyzvednutí do 31.1.2016    
                  102/15 OZ schvaluje  žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o  

                                 prodloužení pronájmu Hospůdky v Údolíčku na další rok  

                                 za stejných podmínek, a to za cenu 12 000,- Kč. Nájemné  

                                 bude hrazeno měsíčně, elektrická energie bude hrazena  

                                 měsíčními zálohami ve výši  2000,- Kč a bude vyúčtována  

                                 podle ročního vyúčtování dodavatele. Vodné a stočné bude  

                                 placeno paušálně částkou 3 000,- Kč/rok + DPH.                      
                  103/15 OZ bere na vědomí návrhy znaků a nejpozději do konce  

                                 února dojde k vybrání jednoho návrhu. 
                    104/15 OZ  schvaluje vydávání Vítkovické karty hosta , VIP karet  

                                 a slevových karet : 

                                 Vítkovická karta hosta – sleva 15% na tří a vícedenní  

                                  jízdné + sleva 25% na vstupné do bazénu, sauny a solné  

                                  jeskyně ve Sportovním centru v Jilemnici 

                                  Seznam bezplatných VIP karet :  

                                  2 ks Horská služba Krkonoše 

      7 ks lanovka (půjčování je evidováno v knize, 40 dní) 

                                  Slevové karty : Hasiči, Policie, Plasteko Studenec po 2 ks  

                                  á 2 500,- Kč, Sportcentrum Jilemnice 2 ks (lístky do  

                                  bazénu) 

                                  SK Vítkovice za 1 000,- Kč (40dní) 

                                  Zaměstnanci za 500,- Kč (40dní) 

                                  Sportovní gymnázium Jilemnice 6 ks á 1000,- Kč pro   

                                  studenty  tréninkové skupiny snowboardistů 

          105/15 OZ schvaluje nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí  

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

                                 15/1 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním  

                                 úřadem v Semilech na LV č. 485, na dobu určitou a to od  

                                 1.12.2015 do 30.11.2017, za cenu 230 000,- Kč/ rok. 

  106/15 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 21/18 v k.ú.  

                                 Vítkovice v Krkonoších pánům Tamiru Wintersteinovi a  

                                  Josefu Rychtrovi 



  107/15 OZ neschvaluje záměr prodeje p.p.č 2910 v k.ú. Vítkovice  

                                  v Krkonoších manželům Polákovým 

 

 

 
                                 

    

     

 

Ve Vítkovicích 2.12.2015 

 

Ověřovatelé: Ing. Hana Uhlířová 

    Zora Hniková  

 

Zapisovatel : Macháčková Jana   

                     

                          Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

                       místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


