
                              Z Á P I S 
z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne  17. června 2015 

na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva: 7                       občanů:  5 

 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.) 

  

Ověřovatelé: Vancl Miroslav 

              Ing. Hana Uhlířová 

     

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

                             1) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2014 a   

                                 zpráva o přezkoumání hospodaření 

          2) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2014 

          3) Účetní závěrka Krkonošské základní a mateřské školy  

                                 Vítkovice za rok 2014 

          4) Změna rozpočtu č. 5 

          5) Informace o přípravě akce „Zateplení objektu KD“ 

          6) Uzavření smluv s Ing. Davidem Tauchmanem 

          7) Jmenování komise pro výběrové řízení na akci „ Zateplení  

                                 objektu KD“ 

          8) Žádost SK o příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť 

          9) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

        10) Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

        11) Prodej pozemku – Zb. Malinský 

        12) Prodej pozemku -  P. Fialová 

        13) Zpráva kontrolní komise 

        14) Žádost o snížení úroků 

 

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  7 

proti:  0  

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

 



1) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2014 a zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo s „výhradami“. 

 

pro:   7            

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………… 

2) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2014 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit účetní závěrku Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice za 

rok 2014 

 
pro: 7  

proti: 0   

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha 

 

pro :  6 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)  

…………………………………………………………………………………… 

5) Vzít na vědomí informaci o postupu zajištění dotace z OPŽP SFŽP a 

přípravy akce „Zateplení objektu kulturního domu“. Žádost byla fondem 

akceptovaná, v současné době probíhá veřejná soutěž na výběr zhotovitele 

stavby.  

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit uzavření smluv o zajištění a administraci přijaté dotace z OPŽP 

SFŽP včetně všech nezbytných podkladů a organizace výběru zhotovitele pro 

akci „Zateplení objektu kulturního domu“ s Ing. Davidem Tauchmanem a spol. 

EKO-POINT s.r.o. v celkové výši 169 900,- Kč včetně DPH. 

 

pro :  6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 



…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit jmenování komise pro otevírání obálek a současně hodnotící komisi 

ve složení : Milan Rychtr, Tomáš John, Ing. Hana Uhlířová a schválit 

jmenování náhradníků pro případnou neúčast člena komise : Ing. Zdeňka 

Krčmářová, Volejník Jindřich 

 

pro :  6 

proti : 0  

zdržel se hlasování :  1 (Navrátilová I.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

8) Schválit žádost SK Vítkovice o finanční příspěvek na Dětský den a 

Vítkovickou pouť ve výši 5 000,- Kč 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit žádost pana Martina Fajstauera o prodloužení nájemní smlouvy 

nemovitého prostoru (plochy k parkování). Z důvodu zhodnocení této plochy 

k parkování na vlastní náklady žádá o prodloužení smlouvy o 25 let bez placení 

nájemného. 

 

pro:  7 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit obecně závaznou vyhlášku č.2 o stanovení koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitosti: rodinné domy a byty – koeficient 1,4 

      rekreační domy – koeficient 1,5 

 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………. 

11) Schválit prodej pozemku p.č. 2918 o výměře 209 m
2 

v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších panu Zbyňku Malinskému za cenu 50,- Kč/m
2
. Záměr prodeje byl 

vyvěšen na úřední desce od 9.4.2015  do 27.4.2015. Veškeré náklady 

s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

Z důvodu potřeby získání souhlasu majitele sousedního pozemku se tento bod 

přesouvá na další zastupitelstvo. 



 

pro: 

proti : 

zdržel se hlasování : 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválit prodej pozemku p.č. 3035/6 o výměře 208 m
2 

v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších paní Pavlíně Fialové za cenu 50,- Kč/m
2
. Záměr prodeje byl 

vyvěšen na úřední desce od 19.5.2015  do 4.6.2015. Veškeré náklady 

s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování  :0 

…………………………………………………………………………………… 

13) Vzít na vědomí zprávu kontrolní komise. 

 

pro :7 

proti :0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

14) Schválit žádost o snížení úroků u ČMZRB z úvěru na výstavbu ČOV 

Vítkovice, číslo úvěrové smlouvy 2011-4028-GU. 

 

pro: 6 

proti :0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

Usnesení:  49/15 OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za 

rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“.  

   50/15 OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2014 

                    51/15 OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské základní a 

mateřské školy Vítkovice za rok 2014 

   52/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha  

                  53/15 OZ bere na vědomí informaci o postupu zajištění dotace 

z OPŽP SFŽP a přípravy akce „Zateplení objektu kulturního domu“. Žádost 

byla fondem akceptovaná, v současné době probíhá veřejná soutěž na výběr 

zhotovitele stavby.  

                     54/15 OZ schvaluje uzavření smluv o zajištění a administraci 

přijaté dotace z OPŽP SFŽP včetně všech nezbytných podkladů a organizace 

výběru zhotovitele pro akci „Zateplení objektu kulturního domu“ s Ing. 

Davidem Tauchmanem a spol. EKO-POINT s.r.o. v celkové výši 169 900,- Kč 



včetně DPH.  

  55/15 OZ schvaluje jmenování komise pro otevírání obálek a 

současně hodnotící komisi ve složení : Milan Rychtr, Tomáš John, Ing. Hana 

Uhlířová a schvaluje  jmenování náhradníků pro případnou neúčast člena 

komise : Ing. Zdeňka Krčmářová, Volejník Jindřich 

                    56/15 OZ schvaluje žádost SK Vítkovice o finanční příspěvek na 

Dětský den a Vítkovickou pouť ve výši 5 000,- Kč 

                     57/15 OZ schvaluje žádost pana Fajstauera o prodloužení nájemní 

smlouvy nemovitého prostoru na dalších 15 let, bez placení nájemného, 

s podmínkou zachování místa na otáčení  

            58/15 OZ  schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2 o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti: 

      rodinné domy a byty – koeficient 1,4 

      rekreační domy – koeficient 1,5 

  59/15 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 3035/6 o výměře 208 m
2 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších paní Pavlíně Fialové za cenu 50,- Kč/m
2
. Záměr 

prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 19.5.2015  do 4.6.2015. Veškeré 

náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

  60/15 OZ bere na vědomí zprávu kontrolní komise. 

  61/15 OZ schvaluje žádost o snížení úroků u ČMZRB z úvěru na 

výstavbu ČOV Vítkovice, číslo úvěrové smlouvy 2011-4028-GU. 

 

   

 

 

  

   

Ve Vítkovicích 17.6.2015 

 

Ověřovatelé:  Vancl Miroslav 

     Ing. Hana Uhlířová 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 



                       


