
                              Z Á P I S 
          z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 
 dne 19. prosince 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  
 
 
Přítomno členů zastupitelstva:     8                              občanů:  4 
       omluven Vancl M. 
 
Ověřovatelé: John Vladimír 
   Volejník Jindřich 
 
 
Zapisovatel:  Macháčková Jana  
 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 
          1) Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2013 
                             2) Změna rozpočtu č. 4 
          3) Hospodaření obce k 30.11.2012 
          4) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za   
                                 provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
                                 využívání a odstraňování komunálních odpadů 
          5) Parkoviště Horní Mísečky 
          6) Nájemní smlouva 
          7) Prodej pozemku 
          8) Plán inventur na rok 2012 
          9) Žádost o odběr elektrické energie 
        10) Monitorování vozidel GPS   
        11) Žádost o pronájem 
  
         
      
            
 
 ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
pro:  8  
proti:  0   
zdržel se hlasování:0 
 
………………………………………………………………………………… 
 



1) Schválit návrh rozpočtu obce na rok 2013 : Příjmy 8 740 500,- Kč, výdaje  
15 682 121,- Kč, financování příjmů (úvěr ČOV) 6 941 621,- Kč. Rozpočet je 
schodkový. 
  
pro : 7 
proti : 0 
zdržel se hlasování :  1 (Navrátilová) 
…………………………………………………………………………………… 
 
2)  Schválit změnu rozpočtu č. 4, viz. příloha 
  
    
pro:   8 
proti: 0 
zdržel se hlasování:  0 
…………………………………………………………………………………… 
 
3) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 30.11.2012, viz. příloha  
 
pro :  8 
proti : 0 
zdržel se hlasování : 0 
 
................................................................................................................................ 
 
4) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Viz příloha. 
 
pro : 7 
Proti : 1 (Krčmářová) 
zdržel se hlasování : 0 
................................................................................................................................ 
 
5) Schválit dohodu mezi Službami Vítkovice s.r.o. a firmou MELIDA, a.s. o 
spolupráci týkající se společného provozování parkoviště na Horních 
Mísečkách. Firmy se dohodly na bezplatném provozu parkoviště. 
 
pro : 5 
proti : 2(Brož,Navrátilová) 
zdržel se hlasování : 1 (Spilka) 
................................................................................................................................ 
 



6) Schválit nájemní smlouvu mezi firmou Eurospektrum, zastoupenou JUDr. 
Vítězslavem Bauerem a Ing. Marií Novákovou a obcí Vítkovice o nájmu 
nemovitostí viz. příloha, za  roční nájemné ve výši 40 000,- Kč. Platnost 
smlouvy po dobu tří let. 
 
pro : 8 
proti :  0 
zdržel se hlasování :  0 
 
................................................................................................................................   
 
7) Schválit  prodej p.p.č. 577 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře  
661 m2 s věcným břemenem na přístup k hřbitovní zdi  za vyhláškovou cenu 
10,- Kč/m2. Vyvěšeno na úřední desce od 22.11.2012 do 10.12.2012. 
 
pro : 8 
proti : 0 
zdržel se hlasování : 0 
................................................................................................................................ 
 
8) Schválit plán inventur na rok 2012, viz. příloha. 
 
pro : 8 
proti :  0 
zdržel se hlasování :  0 
................................................................................................................................ 
 
9) Schválit žádost o odběr elektrické energie pro objekt Horská bouda Aldrov 
pro období 2012-2013. 1. splátka 20 000,- Kč do 31.12.2012, poté vždy do 20. v 
měsících leden až březen 2013 po 80 000,- Kč. 
 
pro :  6 
proti :  0 
zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová,Brož) 
................................................................................................................................ 
 
10) Schválit záměr pořízení monitorování vozidel, počet aut, nabídky 
provozovatelů 
 
pro : 4 
proti : 1 (Matuš) 
zdržel se hlasování : 3(Volejník,John,Rychtr) 
................................................................................................................................ 



 
11) Schválit žádost pana Františka Hamáčka o pronájem části parkoviště na 
Horních Mísečkách za účelem provozu rychlého občerstvení  na sezonu 2012-
2013 za částku 30 000,- Kč včetně DPH. 
 
pro: 0 
proti : 5 (Navrátilová,Brož,Spilka,Krčmářová,Matuš) 
zdržel se hlasování :3 (Volejník, John, Rychtr) 
…………………………………………………………………………………. 
12) Schválit pronájem rychlého občerstvení na Horních Mísečkách na zimní 
sezonu 2012-2013 za částku 50 000,- Kč + DPH. 
 
Pro :  6 
Proti : 0 
Zdržel se hlasování : 2 (John, Spilka) 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Usnesení: 66/12 OZ schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2013 : příjmy  
                            8 740 500,- Kč, výdaje 15 682 121,- Kč, financování příjmů   
                            (úvěr ČOV) 6 941 621,- Kč. Rozpočet je schodkový. 
              67/12 OZ  schvaluje změnu rozpočtu č. 4, viz. příloha 
              6812  OZ schvaluje hospodaření obce k 30.11.2012 viz. příloha 
     69/12 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o  
                         místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
                         přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
                         odpadů. 
              70/12 OZ schvaluje dohodu mezi Službami Vítkovice s.r.o. a  
                         firmou MELIDA, a.s. o spolupráci týkající se společného  
                         provozování parkoviště na Horních Mísečkách. Firmy se  
                         dohodly na bezplatném provozu parkoviště. 
             71/12 OZ schvaluje nájemní smlouvu mezi firmou Eurospektrum,  
                     zastoupenou JUDr. Vítězslavem Bauerem a Ing. Marií Novákovou  
                        a obcí Vítkovice o nájmu nemovitostí viz. příloha, za  roční  
                        nájemné ve výši 40 000,- Kč. Platnost smlouvy po dobu tří let. 
             72/12 OZ schvaluje prodej  p.p.č. 577 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o   
                      výměře 661 m2 s věcným břemenem na přístup k hřbitovní zdi  za   
                       vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. Vyvěšeno na úřední desce od   
                       22.11.2012 do 10.12.2012. Náklady spojené s převodem hradí  
                     kupující. 



    73/12 OZ schvaluje plán inventur na rok 2011 viz. příloha 
    74/12 OZ schvaluje odběr elektrické energie pro objekt Horská bouda  
                  Aldrov pro období 2012-2013. 1. splátka 20 000,- Kč do 31.12.2012,  
                    po té vždy do 20. v měsících leden, únor a březen  2013 po  
                    80 000,- Kč. 
   75/12 OZ neschvaluje záměr pořízení monitorování vozidel. 
   76/12 OZ neschválilo žádost pana Františka Hamáčka o pronájem části  
                      parkoviště na Horních Mísečkách za účelem provozu rychlého  
                      občerstvení na sezonu 2012-2013 za částku 30 000,- Kč s DPH. 
  77/12 OZ schvaluje pronájem rychlého občerstvení na parkovišti na   
                    Horních  Mísečkách na zimní sezonu za částku 50 000,- + DPH. 
 
 
Ve Vítkovicích 19.12.2012 
 
 
Ověřovatelé: John Vladimír 
   Volejník Jindřich 
 
Zapisovatel : Macháčková Jana                        
 
 
 
 
 
 
             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                      starosta 
 
 
                       


