
                              Z Á P I S 
z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne  18. května 2015 na 

Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:    9                občanů:  6 

   

Ověřovatelé: Navrátilová Ilona 

    Volejník jindřich 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Změna rozpočtu č. 4 

          2) Výhled rozpočtu obce na roky 2015-2021 

          3) Návrh dodatku k podnájemní smlouvě s firmou Sport  

                                 Support 

          4) Schválení realizace MAS pro období 2014-2020 

          5) Ceny obecních pozemků 

          6) Žádost o přeložku distribuční transformační stanice 

          7) Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nemovitého  

                                 prostoru – p. Havlíček 

          8) Záměr prodeje 

          9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové    

                                 služebnosti 

         10) Žádost p. Karbusického o pronájem pozemků 

 

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:   0    

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit změnu rozpočtu č. 4,viz. příloha 

 

pro:    9           

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 



2) Vzít na vědomí výhled rozpočtu obce na roky 2015-2021 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3)  Schválit  návrh dodatku k podnájemní smlouvě s firmou Sport Support, viz. 

příloha 

 
pro:  5 

proti:   4 (Navrátilová, Spilka, Kosina, Vancl) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 

Místní akční skupiny MAS „Přijďte pobejt!“ z.s. na období 2014-2020 na svém 

správním území. 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit ceny za obecní pozemky : 

Stavební pozemek – dvojnásobek odhadní ceny, minimální cena za m
2
 250,- Kč 

Na každý stavební pozemek bude udělán odhad, odhadce určí obec, odhad platí 

kupující. Ostatní pozemky – cena 50,- Kč/m
2
 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost  o přeložku distribuční transformační stanice DTS SM_0573 

do úrovně terénu za cenu cca 120 000,- Kč,s podmínkou dokončení akce do 

konce října 2015 

 

pro :  9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0  

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nemovitého prostoru pana 

Havlíčka z důvodu prodloužení termínu dočasné stavby technického lyžařského 

zázemí do 15.5.2018  

 

pro :  7 



proti :  1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování :  1 (Spilka Zd.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

8) Schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3035/6 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

paní Pavlíně Fialové 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. 

OLP/1741/2015, viz. příloha 

 

pro:  9 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Žádost p. Kurbusického o pronájem pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Vítkovice do 

konce roku 2015,  za předpokladu, že p. Kotlabová souhlasí a přenechá 

pozemek p.č. 38/1 p. Karbusickému 

 

Pro : 9 

Proti : 0 

Zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………. 

 

Usnesení:  39/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 4, viz. příloha 

   40/15 OZ bere na vědomí výhled rozpočtu obce na roky 2015- 

                                2021 

                    41/15 OZ schvaluje návrh dodatku k podnájemní smlouvě  

                                s firmou Sport Support, viz. příloha 

   42/15 OZ schvaluje realizaci Strategie komunitně vedeného  

                                místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS „Přijďte  

                                pobejt!“ z.s. na období 2014-2020 na svém správním území. 

                   43/15 OZ  schvaluje ceny za obecní pozemky : 

                                Stavební pozemek – dvojnásobek odhadní ceny, minimální   

                              cena za m
2
 250,- Kč.Na každý stavební pozemek bude udělán  

                            odhad, odhadce  určí obec, odhad platí kupující. 

                            Ostatní pozemky – cena 50,- Kč/m
2
 

                   44/15 OZ schvaluje žádost o přeložku distribuční   transformační   

                             stanice DTS SM_0573 do úrovně terénu za cenu cca  



                             120 000,- Kč s podmínkou, že akce bude dokončena   

                            do 31. října 2015 

  45/15 OZ schvaluje žádost o nájem nemovitého prostoru pana  

                             Havlíčka z důvodu prodloužení  termínu dočasné stavby  

                            technického lyžařského zázemí do 15.5.2018 za cenu  

                              15 000,- Kč/sezónu    

                   46/15 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3035/6 v k.ú.  

                             Vítkovice v Krkonoších paní Pavlíně Fialové 

  47/15 OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení   

                             pozemkové služebnosti č.j. OLP/1741/2015, viz. příloha 

           48/15 OZ  schvaluje žádost p. Kurbusického o pronájem pozemku  

                             p.č. 38/1 v k.ú. Vítkovice do konce roku 2015,  za   

                               předpokladu, že p. Kotlabová souhlasí a přenechá pozemek  

                             p.č. 38/1 p. Karbusickému 

   

 

 

  

   

Ve Vítkovicích 18.5.2015 

 

Ověřovatelé:  Navrátilová Ilona 

     Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


