
 

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

 dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

  

Přítomno členů zastupitelstva:   8                      občanů:  5 

    (omluven Vancl M.) 

 

Ověřovatelé: John Tomáš 

                     Volejník Jindřich 

Zapisovatel: Macháčková Jana  

  

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                            1)  Hospodaření Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2013 

          2)  Prodej pozemku p.č. 375/2 

          3)  Prodej pozemku p.č. 12KN 

          4)  Prodej části pozemku p.č. 21/1 

          5)  Žádost o připojení na obecní ČOV 

          6)  Žádost  o prodloužení podmínky zpětného odkupu  

                                  pozemku 

          7)  Výroční zpráva  Freestyle Area – snowpark vlek Jizerka 

                                  – zimní sezóna  2013/2014 

          8)  Žádost o souhlas k využití adresy č.p. 414 

          9)  Stánek rychlého občerstvení U kouzelníka  

         10) Směnná smlouva 

                         

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti:   0 

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit  hospodářský výsledek  Služeb Vítkovice s.r.o. za rok 2013 se 

ztrátou 580 tis. Kč s tím, že bude převeden na účet 429 – neuhrazené ztráty 

z minulých let.  

 

pro:   7   

proti:  0   

zdržel se hlasování:  1 (Navrátilová I.) 



…………………………………………………………………………………… 

 

2)  Schválit prodej pozemku p.č. 375/2 o výměře 110m2 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších manželům  Markvartovým za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. 

Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 21.32014 do 7.4.2014. Veškeré 

náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

 
pro:  8 

proti:   0 

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit prodej pozemku p.č. 12 KN v k.ú. Vítkovice o výměře 10,8 m2 pod 

nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ 

Distribuce, a.s. za navrhnutou cenu 102,- Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na 

úřední desce od 20.2.2014 do 10.3.2014. Veškeré náklady spojené s prodejem a 

převodem bude hradit kupující. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit anulaci záměru prodeje části pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude zveřejněn po zaměření pozemku. 

 

pro:  8 

proti:  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit žádost o připojení objektu čp. 352 pana Jaroslava Maliny na obecní 

čističku odpadních vod. 

 

pro :  8 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

......................................................................................................................... 

 

6) Schválit žádost o prodloužení podmínky zpětného odkupu pozemku p.č. 

366/5 o výměře 1 200m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších pana Vladimíra 

Lukeše, který z finančních důvodů nezačal stavbu realizovat. 

Obecní zastupitelstvo se dohodlo na odložení tohoto bodu na příští 

zastupitelstvo, po získání dodatečných informací. 



 

pro :  8 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Vzít na vědomí Výroční zprávu  Freestyle Area – snowpark vlek Jizerka – 

zimní sezóna 2013/2014 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit žádost o souhlas k využití adresy Vítkovice čp. 414 pro občanské 

sdružení SK Freestyle Area. OZ pověřuje starostu M. Rychtra jednáním o 

získání informací o založení občanského sdružení – právní stanovisko. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Žádost pana Telce Milana o možnost ponechat provozovnu stánku rychlého 

občerstvení „ U kouzelníka“ na stávajícím místě. 

 

pro : 4 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 4 (Volejník,Rychtr,Matuš,John) 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a Správou Krkonošského 

národního parku, týkající se pozemků p.č. 1140  na LV 66 a p.č. 3055 na LV 

10001 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení:  14/14 OZ schvaluje  hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s.r.o. 

                             za rok 2013 se ztrátou 580 ti. Kč s tím, že bude převeden na  

                             účet 429 – neuhrazené ztráty z minulých let 

                  15/14 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 375/2 o výměře 110m2  

                             v k.ú. Vítkovice v Krkonoších manželům  Markvartovým za  

                             vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na  



                             úřední desce od 21.3.2014 do 7.4.2014. Veškeré náklady  

                             spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

        16/14 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 12 KN v k.ú. Vítkovice 

                            o výměře 10,8 m2 pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci  

                            stavby Vítkovice 392 Aldrov firmě ČEZ Distribuce, a.s. za  

                            navrhnutou cenu 102,- Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na  

                            úřední desce od 20.2.2014 do 10.3.2014. Veškeré náklady  

                            spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

        17/14 OZ schvaluje anulaci záměru prodeje části pozemku p.č. 21/1   

                           v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. Nový záměr prodeje bude  

                           zveřejněn po zaměření pozemku. 
        18/14 OZ schvaluje žádost o připojení objektu čp. 352 pana Jaroslava  

                            Maliny na obecní čističku odpadních vod po konzultaci se  

                            správcem sítě panem Hanušem. 

        19/14 OZ se dohodlo na odložení tohoto bod u (č.6) na příští   

                            zastupitelstvo,  po získání dodatečných informací. 

         20/14 OZ bere na vědomí výroční zprávu Freestyle Area – snowpark  

                             Jizerka – zimní sezóna 2013/2014  

         21/14  OZ pověřuje starostu M. Rychtra jednáním o získání  

                              informací o založení občanského sdružení s právním  

                              stanoviskem 

         22/14  OZ odsouvá tento bod  č. 9 na příští zastupitelstvo 

         23/14  OZ schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Vítkovice a  

                              Správou Krkonošského národního parku, týkající se pozemků  

                              p.č. 1140  na LV 66 a p.č. 3055 na LV 10001 vše v k.ú.  

                              Vítkovice v Krkonoších. 

         

  

Ve Vítkovicích 16.4.2014 

 

Ověřovatelé: John Tomáš 

                      Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 



 

                       


