
                              Z Á P I S 
z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. října 2015 na 

Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:  8                               občanů:  7 

       (omluven : Spilka Zd.) 

 

Ověřovatelé: Vancl Miroslav 

    Navrátilová Ilona 

     

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

                             1) Změna rozpočtu č. 8 

          2) Záměr prodeje  - Lískovi 

          3) Obecní znak 

          4) Opakovaná nabídka daru pozemku 

          5) Celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov 

          6) Žádost o umístění sídla spolku na OÚ – Myslivecký spolek  

                                 Krakonoš Vítkovice 

          7) Žádost o umístění sídla spolku na OÚ – Sportovní spolek   

                                 hraběte Jana Harracha Vítkovice  

          8) Žádost o umístění sídla spolku na OÚ – SDH Vítkovice 

          9) Žádost o pronájem objektu 

         10) Výběr firmy na zpracování žádosti o finanční podporu  

                                  (dotaci) z operačního programu životního prostředí na akci   

                                 „Kanalizační přivaděč bytovky nová ČOV“ 

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

pro:  8 

proti:  0 

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit změnu rozpočtu č. 8, viz. příloha 

 

pro:   8          

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………… 

2) Schválit  záměr prodeje pozemku p.č.  1477/1 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

manželům  Lískovým 

 



pro : 0 

proti :  8 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit návrh obecního znaku : 

od heraldika pana Jana Severy 

pro:  

proti:  

zdržel se hlasování :  

 

od heraldika pana Miroslava Paulů 

pro : 

proti 

zdržel se hlasování : 

 

OZ bere tento bod na vědomí a přesouvá ho na další zastupitelstvo z důvodu 

oslovení dalšího heraldika. 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit opakovanou  nabídku daru – pozemek p.p.č. 418/8 od paní Pohořelé 

Jany.  

 

pro :   

proti :   

zdržel se hlasování :  

 

Obecní zastupitelstvo bere tento bod na vědomí a přesouvá ho na další 

zastupitelstvo. 

…………………………………………………………………………………… 

5) 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 1.11.2015 do 30.11.2015. Na jednu osobu může být 

uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná. 

 

pro :  7 

proti : 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost o umístění sídla  Mysliveckého spolku Krakonoš Vítkovice 

na adrese OÚ Vítkovice. 

 

 

pro : 8 



proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit žádost o umístění sídla Sportovního spolku hraběte Jana Harracha na 

adrese OÚ Vítkovice. 

 

pro :  8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit žádost o umístění sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

SDH Vítkovice v Krkonoších na adrese OÚ Vítkovice 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1(Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu  v bývalém 

areálu Státního statku Vítkovice pro sklad balíkového sena. Nájem se sjednává 

na dobu určitou, a to od  1.10.2015 do 30.9.2017 za cenu 2 000,- Kč + DPH. 

 

pro:  7 

proti: 0 

zdržel se hlasování :1 (John T.)  

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit komisí vybranou firmu (ze tří nabídek) SOFIST GRANT s.r.o, 

Praha 4, na zpracování žádosti o finanční podporu (dotaci) z operačního 

programu životního prostředí na akci „Kanalizační přivaděč bytovky nová 

ČOV“  

 

pro : 8 

proti :0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení:  80/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 8, viz. příloha 

   81/15 OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.  1477/1 v k.ú.  

                                 Vítkovice v Krkonoších manželům Lískovým 

  82/15 OZ bere na vědomí návrhy obecního znaku a přesouvá tento  

                                bod na další zastupitelstvo. 

  83/15 OZ bere na vědomí opakovanou nabídku daru pozemku od p.  

                                Pohořelé a odkládá tento bod na další zastupitelstvo. 



   

. 

   84/15 OZ schvaluje 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 1.11.2015 do 30.11.2015. Na  

                                 jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je  

                                 nepřenosná. 

                    85/15 OZ schvaluje žádost o umístění sídla  Mysliveckého  

                                spolku Krakonoš Vítkovice na adrese OÚ Vítkovice. 

   86/15 OZ schvaluje žádost o umístění sídla Sportovního spolku   

                                hraběte Jana  Harracha na adrese OÚ Vítkovice 

            87/15 OZ schvaluje žádost o umístění sídla Sdružení hasičů Čech,  

                                Moravy a Slezska – SDH Vítkovice v Krkonoších na adrese  

                                OÚ Vítkovice 

   88/15 OZ schvaluje žádost manželů Johnových o  

                                 pronájem objektu  v bývalém areálu Státního statku  

                                Vítkovice pro sklad balíkového sena. Nájem se sjednává na  

                                dobu určitou, a to od  1.10.2015 do 30.9.2017 za cenu  

                                2 000,- Kč + DPH. V případě potřeb obce, bude objekt  

                                navrácen dříve. 

    89/15 OZ schvaluje firmu SOFIST GRANT s.r.o, Praha 4  na  

                                 zpracování žádosti o finanční podporu (dotaci)  

                                  z operačního programu životního prostředí na akci  

                                „Kanalizační přivaděč bytovky nová ČOV“ 

     

 

   

 Ve Vítkovicích 7.10.2015 

 

Ověřovatelé:  Vancl Miroslav 

     Navrátilová Ilona 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana   

                     

                       

                        Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

                       místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


