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

 dne 17. Září  2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

  

Přítomno členů zastupitelstva:     8                 občanů     6 

   (Omluven Tomáš John)  

 

Ověřovatelé:  Leoš Matuš 

    Ing. Zdeňka Krčmářová 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

          1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 

          2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 

          3) Změna rozpočtu č. 3 

          4) Hospodaření k 31.8.2014 

          5) Zateplení + změna zdroje vytápění KD 

          6) Změna rozpočtu Služeb Vítkovice s.r.o. 

          7) Záměr prodeje 

          8) Záměr prodeje 

          9) Schválení jízdního řádu lanovky a vleku 

        10) Celosezonní slevy ve skiareálu Aldrov 

        11) Žádost o příspěvek na narozené dítě 

        12) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

        13) Ceník pronájmu KD 

        14) Příspěvek  novorozencům 

        15) Žádost o souhlas s přípojkou el. energie 

        16) Žádost o pronájem pozemku 

        17) Žádost pana Telce o pronájem části pozemku   

                           18) Žádost pana Mládka o pronájem části pozemku 

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  6 

proti:   1 (Brož P.) 

zdržel se hlasování: 1(Krčmářová zd.)   

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení pravidel pro pohyb 

psů na veřejném prostranství 



  

 

pro:     8 

proti:    0 

zdržel se hlasování:  0 

 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítkovice 

 
pro:  8 

proti:   0 

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit Změnu rozpočtu č. 3, viz příloha 

 

pro :  8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 31.8.2014, viz. příloha 

 

pro:  8 

proti:  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit záměr akce „Změna zdroje vytápění a zateplení objektu kulturního 

domu“. 

 

pro :  8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

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

6) Schválit změnu rozpočtu Služeb Vítkovice s.r.o., viz. příloha 

 

pro :  7 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  1 (Navrátilová I.) 

 

…………………………………………………………………………………… 

7) Žádost o  možnost prodeje části pozemku p.č. 2936/4. OZ neschvaluje 

možnost prodeje. 



 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit záměr prodeje st.p.č. 613/2, p.p.č. 375/100, 375/102 a p.p.č. 375/14, 

vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

 

pro: 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

………………………………………………………………………………….. 

9) Schválit ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na sezónu 2014/2015 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale bydlící 

občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro  ostatní z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a 

na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská z 4 000,- Kč na 3 500,- Kč 

při koupi karty v době od 1.11.2014 do 30.11.2014. Na jednu osobu může být 

uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná. 

 

pro :  6 

proti : 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 1 (Spilka Z.) 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit  žádost paní  Zelenkové Lindy o zpětné vyplacení  částky 3 000,- 

Kč určené pro děti narozené v obci Vítkovice. Syn Tobiáš Bánský se narodil 

12.10.2012.  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

………………………………………………………………………………….. 

12) Schválit žádost Spartaku Rokytnice o poskytnutí finančního příspěvku pro 

fotbalový oddíl – starší přípravku (děti ve věku 8-11 let).  

 

pro : 0 

proti : 8 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 



13) Schválit ceník pronájmu kulturního domu :  

        500,- Kč / den 

      1000,- Kč / víkend 

      Školy ubytované v ZŠ 200,- Kč /den 

      Místní organizace zdarma 

+ vytvoření provozního řádu, včetně sankcí. 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

14) Schválit příspěvek na každého narozeného občana Vítkovic ve výši 3 000,-

Kč. O tento příspěvek je možno požádat do 30-ti kalendářních dnů od narození 

dítěte na obecním úřadě. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 25/03. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………. 

15) Schválit žádost o souhlas  s realizací přípojky elektrické energie  pana 

Jana Klemše. Jedná se o pozemky p.č. 46 a p.č. 21/6 vše v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších  po dohodě s panem starostou. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

16)  Schválit žádost pana Ivana Havlíčka o pronájem části pozemku p.č. 2767/3 

v k.ú. Vítkovice, z důvodu umístění dočasného objektu obsluhy lyžařského 

vleku na zimní sezonu 2014/2015 od 18.9.2014 do 15.5.2015. Cena pronájmu 

výměry 25m
2
 činí  8000,- Kč + DPH. 

 

pro : 6 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová I., Spilka Zd.) 

…………………………………………………………………………………… 

 17) Schválit žádost pana Telce o pronájem části pozemku p.p.č. 620 za účelem 

provozování rychlého občerstvení na zimní sezónu 2014/2015 , 2015/2016 a 

2016/2017 od 1.12. do 15.4. za cenu 5000,- Kč + DPH za zimní sezonu. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………….1



18) Schválit žádost pana Mládka o pronájem části pozemku p.č. 46 vedle 

konečné stanice Aldrov na zimní sezóny 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 za 

účelem provozování rychlého občerstvení. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

………………………………………………………………………………….

             

Diskuse :  I. Navrátilová – nesouhlas se změnou rozpočtu č. 2 viz. příloha 

 

 

 

Usnesení: 40/14 OZ schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o 

stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 

                 41/14 OZ schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Vítkovice 

        42/14 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 3, viz. příloha  

        43/14 OZ schvaluje hospodaření obce k 31.8.2014, viz. příloha 

        44/14 OZ schvaluje záměr akce „Změna zdroje vytápění a zateplení 

objektu kulturního domu „ 

        45/14 OZ schvaluje změnu rozpočtu Služeb Vítkovice s.r.o. 

        46/14 OZ neschvaluje možnost prodeje části pozemku p.č. 2936/4 

        47/14 OZ schvaluje záměr prodeje st.p.č. 613/2, p.p.č. 375/100, 

375/102 a p.p.č. 375/14 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. 

        48/14 OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov 

na sezónu 2014/2015 

        49/14 OZ schvaluje slevu celosezónní karty ve skiareálu Aldrov pro 

trvale bydlící občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč, pro ostatní z 6 000,- Kč na 

5 500,- Kč a na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská ze 4 000,- Kč 

na 3 500,- Kč při koupi karty v době od 1.11.2014 do 30.11.2014. Na jednu 

osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná. 

        50/14 OZ schvaluje žádost paní Zelenkové Lindy o zpětné vyplacení 

částky 3 000,- Kč určené pro děti narozené v obci Vítkovice.  

        51/14 OZ neschvaluje žádost Spartaku Rokytnice o poskytnutí 

finančního příspěvku  pro fotbalový oddíl . 

  

       52/14 OZ schvaluje ceník pronájmu KD : 500,- Kč/den. 1000,- 

Kč/víkend, školy ubytované v ZŠ 200,-Kč/den, místní organizace zdarma + 

vytvoření provozního řádu včetně sankcí. 

       53/14 OZ schvaluje příspěvek na každého narozeného občana 



Vítkovic ve výši 3 000,- Kč. O tento příspěvek lze požádat do 30-ti 

kalendářních dnů od narození dítěte na obecním úřadě. Tímto usnesením se ruší 

usnesení č. 25/03 

       54/14 OZ schvaluje žádost pana Jana Klemše o souhlas s realizací 

přípojky elektrické energie na pozemcích p.č. 46 a p.č. 21/6 vše v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších  po dohodě s panem starostou. 

       55/14 OZ schvaluje žádost pana Ivana Havlíčka o pronájem části 

pozemku p.č. 2767/3 v k.ú. Vítkovice, z důvodu umístění dočasného objektu  

obsluhy lyžařského vleku na zimní sezónu 2014/2015 od 18.9.2014 do 

15.5.2015. Cena pronájmu výměry 25 m
2
 činí 8 000,- Kč + DPH 

       56/14 OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č. 620 za účelem 

rychlého občerstvení na zimní sezóny 2014/2015 , 2015/2016 a 2016/2017 vždy 

od 1.12. do 15.4. za cenu 5 000,- Kč + 21% DPH za sezonu 

       57/14 OZ schvaluje  pronájem části pozemku p.č. 46 panu Mládkovi 

za účelem provozování rychlého občerstvení na zimní sezony 2014/2015, 

2015/2016 a 2016/2017 za cenu 25 000,- Kč + DPH za sezónu + náklady na 

elektrickou energii a pronájem pozemku na letní sezóny 2015, 2016 a 2017 za 

cenu 1 000,- Kč + DPH za sezonu. 

  

         

  

        

        

Ve Vítkovicích 17.9.2014 

 

Ověřovatelé: Leoš Matuš 

   Ing. Zdeňka Krčmářová 

 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

             Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


