
 

                              Z Á P I S 
          z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 25. června 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

  

Přítomno členů zastupitelstva:    7                            občanů:   2 

  (omluven Spilka Zd., Volejník J.) 

 

Ověřovatelé: Brož Petr 

   Vancl Miroslav 

                      

Zapisovatel: Macháčková Jana  

  

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

 

                               1) Návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 a  

                                   zpráva o přezkoumání hospodaření 

   2) Účetní závěrka obce Vítkovice  za rok 2013 

   3) Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2013 

         4) Změna rozpočtu  č.2 

   5) Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše2014-2020 

   6) Příprava voleb do zastupitelstev obcí 

   7) Žádost o prodloužení podmínky zpětného odkupu 

   8) Žádost o připojení na čističku 

   9) Žádost o příspěvek na Dětský den a pouť 

          10) Žádost o příspěvek na Vikr Bike 2014 

          11) Žádost o příspěvek na dětské hasičské dresy  

    

   

          

                         

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  7 

proti:  0  

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit  návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2013 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 2013 

 

pro :  7 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice 

 

pro :  7 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

Dostavil se zastupitel pan Jindřich Volejník. 

 

4) Schválit změnu rozpočtu č. 2, viz příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………. 

5) Schválit Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše 2014-2015 

 

pro :  8 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Příprava voleb do zastupitelstev obcí – stanovení počtu členů zastupitelstva 

pro následující volební období 2014-2018- počet členů 9 

 

pro :  8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky zpětného odkupu 

pozemku pč. 366/5 o výměře 1200 m
2
 v k.ú. Vítkovice. 

 

pro :  7 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 



…………………………………………………………………………………… 

 

 

8) Schválit žádost pana Jaromíra Beránka  o připojení rekreační chalupy čp. 283 

na nově vybudovanou čističku. 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

………………………………………………………………………………….. 

9) Schválit žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a Vítkovickou pouť 

ve výši 5 000,- Kč 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit žádost Stanislava Nechanického o finanční příspěvek na cyklo akci 

Vikr Bike 2014. Návrh 3 000,- Kč. 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………... 

11) Schválit žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na dětské hasičské 

dresy ve výši 8 000,- Kč. 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Usnesení:  26/14 OZ schvaluje  návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok  

                            2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to         

                            „s výhradami“.   

                 OZ se usneslo, že bude zajištěna náprava-účetnictví Služeb  

                 Vítkovice s.r.o bude vedeno v plném  rozsahu. 

         27/14 OZ schvaluje účetní závěrku Obce Vítkovice za rok 2013 

         28/14 OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice   

                             za rok 2013 

                  29/14 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2, viz. příloha 



         30/14 OZ schvaluje Integrovanou strategii rozvoje Krkonoše 2014- 

                             2020 

 

         31/14 OZ stanovuje pro následující volební období 2014-2018  

                             zastupitelstvo obce v počtu 9 členů 

         32/14 OZ schvaluje žádost p. Lukeše o prodloužení podmínky  

                             zpětného odkupu pozemku p.č. 366/5 v k.ú. Vítkovice o 1 rok  

                             s tím, že v případě dalšího zájemce o tento pozemek bude  

                             pozemek  neprodleně odkoupen obcí zpět. 

         33/14 OZ schvaluje žádost o připojení rekreační chalupy čp. 283 na  

                            nově vybudovanou čističku odpadních vod po konzultaci se  

                            správcem sítě panem Hanušem 

        34/14 OZ schvaluje žádost SK o finanční příspěvek na Dětský den a  

                           Vítkovickou pouť ve výši 5 000,- Kč 

        35/14 OZ schvaluje žádost St. Nechanického o finanční příspěvek na  

                            cyklo akci Vikr Bike 2014 ve výši 3 000,- Kč 

        36/14 OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice o finanční příspěvek na  

                           dětské hasičské dresy ve výši 8 000,- Kč 

 

         

  

Ve Vítkovicích 25.6.2014 

 

Ověřovatelé:  Brož Petr 

    Vancl Miroslav  

                       

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


