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

 dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   6                   občanů: 5 

  (omluveni : Vancl M., Hniková Zora,Volejník J.) 

 

 

Ověřovatelé: John Tomáš 

             Kosina Petr 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Žádost o pronájem pozemků- p. Kotlabová 

          2) Zrušení usnesení OZ č. 84/14  

          3) Žádost o pronájem pozemků – Farma Hucul 

          4) Žádost o pronájem pozemků – manželé Johnovi 

          5) Hospodaření obce k 31.12.2014 

          6) Inventarizace obce Vítkovice za rok 2014 

          7) Inventarizace Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2014 

          8) Záměr prodeje 

          9) Žádost  SDH o příspěvek na dětský maškarní bál 

        10) Změna rozpočtu č. 1 

        11) Bezplatný převod pozemků od PF 

   

           

                         

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  6 

proti:  0     

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit žádost p. Kotlabové o pronájem obecních pozemků viz. příloha, na 

využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2015 – 2020, za cenu   

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

 

pro:    6               



proti:  0  

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

2) Schválit zrušení usnesení OZ č. 84/14 ze dne 3.12.2014 týkající se nájemní 

smlouvy pozemků paní Kotlabové. 

 

pro :  6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3)  Schválit žádost Farmy Hucul o pronájem obecních pozemků (viz. příloha), 

na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2015-2019 za 

cenu 500,- Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

 
pro: 6 

proti:   0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost manželů Johnových o pronájem částí obecních pozemků viz. 

příloha, za účelem vypásání a sušení na období 2015-2019 za cenu 500,- Kč/ ha/ 

rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

 

pro :  6 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit Hospodaření obce Vítkovice k 31.12.2014, viz. příloha 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2014 

 

pro :  6 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské školy 

Vítkovice za rok 2014. 

 

pro :  6 

proti :  0 



zdržel se hlasování :  0 

 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit záměr prodeje st.p.č. 613/2, p.p.č. 375/19 a 375/14 vše v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších manželům Stehlíkovým 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit žádost SDH o finanční příspěvek na realizaci Dětského maškarního 

bálu ve výši 3 000,- Kč. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

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

 

pro :  6 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

………………………………………………………………………………….. 

11) Schválit bezplatný převod pozemků od Pozemkového úřadu dle nového 

Územního plánu Vítkovice schváleného dne 16.7.2015 usnesením č. 38/14. 

Jedná se o pozemky : 

952/1  trvale travní porost  880/1  trvale travní porost 

161/7  trvale travní porost  532/6  trvale travní porost 

416/3  trvale travní porost  532/5  trvale travní porost 

171/1  trvale travní porost  656/3  trvale travní porost 

2262/2 trvale travní porost  2848/2 trvale travní porost 

vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

Diskuze : Stížnost na roznášení pošty v horních Vítkovicích 

 

 

 

Usnesení:   10/15  OZ schvaluje p. Kotlabové pronájem obecních pozemků 



(viz. příloha) k pastvě hospodářských zvířat na období 2015 – 2020, za cenu  

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

                      11/15 OZ schvaluje zrušení usnesení č. 84/14 ze dne 3.12.2014 

   12/15 OZ schvaluje Farmě Hucul pronájem obecních pozemků 

(viz. příloha), k pastvě hospodářských zvířat na období 2015-2019 za cenu 500,- 

Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva   

   13/15 OZ schvaluje manželům Johnovým pronájem částí obecních 

pozemků viz. příloha, za účelem vypásání a sušení na období 2015-2019 za 

cenu 500,- Kč/ ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

   14/15 OZ  schvaluje hospodaření obce Vítkovice k 31.12.2014, 

viz. příloha 

   15/15 OZ schvaluje inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 

2014 

   16/15 OZ schvaluje  inventarizační zprávu Krkonošské základní a 

mateřské školy Vítkovice za rok 2014. 

  17/15 OZ schvaluje záměr prodeje st.p.č. 613/2, p.p.č. 375/19 a 

375/14 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Stehlíkovým 

  18/15 OZ  schvaluje finanční příspěvek SDH na realizaci Dětského 

maškarního bálu ve výši 3 000,- Kč 

  19/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1 

  20/15 OZ schvaluje převod pozemků trvalý travní porost 952/1, 

880/1, 161/7, 532/6, 416/3, 532/5, 171/1, 656/3, 2262/2,a 2848/2 vše v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších  od Pozemkového úřadu dle nového Územního plánu 

Vítkovice schváleného dne 16.7.2014 usnesením č. 38/14. 

   

 

         

  

Ve Vítkovicích 11.2.2015 

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

    Kosina Petr 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 



 

                       


