
                              Z Á P I S 
z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne                                 

16. prosince 2019  na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:   9                 občanů:  6 

   

Ověřovatelé: Tomáš John 

                      Zora Hniková 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

         

1) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ  

Vítkovice, příspěvkové organizace 2021-2023 

2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vítkovice 2021-2023 

3) Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2020 

4) Rozpočtové opatření č. 8 

5) Úprava cen vodného a stočného na rok 2020 

6) Schválení dohody o provedení práce – Jindřich Volejník 

7) Žádost o pronájem obecních pozemků – Lenka a Tomáš Johnovi 

8) Žádost o pronájem obecních pozemků – Farma Hucul  

9) Žádost o pronájem obecních pozemků – Marie Kotlabová        

        10) Poskytnutí daru členům výjezdové jednotky dobrovolných hasičů 

        11) Smlouva o zřízení věcného břemene 

        12) Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské  

               služby Jilemnice na rok 2020 

        13) Podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu obnova venkova LK“  

              na opravu komunikace Vítkovice-Roudnice 

      

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:   0             

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ 

Vítkovice, příspěvkové organizace na roky 2021-2023, viz. příloha 

 

pro : 9 



proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vítkovice 2021-2023, 

viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2020, viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit rozpočtové opatření č. 8, viz. Příloha 

Snížení příjmů o 313 480,12 Kč (dotace kanalizace - bude proplaceno až 2020), 

navýšení výdajů o 90 000,- Kč, financování 90 000,00 Kč 

Rozpočet po změnách : 

Příjmy :   24 152 726,28 Kč 

Výdaje :   20 537 508,52 Kč 

Financování :    3 615 217,76 Kč 

Rozpočet je přebytkový. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit úpravu cen vodného a stočného na rok 2020 : vodné 29,47 Kč/m3 + 

DPH a stočné 26,80 Kč/m3 + DPH 

     

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit dohodu o provedení práce panu Jindřichu Volejníkovi na dobu od 



1.1.2020 do 31.12.2020, odměna ve výši 2 450,- Kč/měs., viz. příloha  
 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Volejník J.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit žádost manželů Johnových o pronájem částí obecních pozemků na 

využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat  

OZ bere na vědomí a přesouvá tento bod na příští zastupitelstvo. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (John T.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) Schválit žádost Farmy Hucul o pronájem obecních pozemků na využití 

pozemků k pastvě hospodářských zvířat  

OZ bere na vědomí a přesouvá tento bod na další zastupitelstvo. 

 

pro : 9 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

9) Schválit žádost p. Marie Kotlabové o pronájem obecních pozemků na využití 

pozemků k pastvě hospodářských zvířat  

OZ bere na vědomí a přesouvá tento bod na příští zastupitelstvo 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

10) Schválit poskytnutí daru členům výjezdové jednotky dobrovolných hasičů 

ve  výši 4000,- Kč 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 



11) Schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – „Kanalizační sběrač A a B 

Vítkovice v Krkonoších“ na pozemku p.p.č. 3063/27 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

12) Schválit Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování 

Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020. Výše finančního příspěvku činí 

45,38 Kč na obyvatele (celkem 17 518,- Kč). Nevyčerpaná částka příspěvku se 

převede do dalšího roku. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

13) Schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu obnova venkova 

LK“ na opravu komunikace Vítkovice-Roudnice a vyčlenění finančních 

prostředků na   vlastní podíl a pověření pana starosty podepsáním smlouvy. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

Usnesení:    64/19 OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu  

                               Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace na  

                               roky 2021-2023, viz. příloha 

65/19 OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce  

          Vítkovice na roky 2021-2023, viz. příloha 

66/19 OZ schvaluje návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok  2020,   

          rozpočet je přebytkový, viz. příloha  

         67/19 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8, viz. příloha 

68/19 OZ schvaluje úpravu cen vodného a stočného na rok 2020 :  

          vodné 29,47 Kč/m3 + DPH a stočné 26,80 Kč/m3 + DPH 

69/19 OZ schvaluje dohodu o provedení práce panu Jindřichu  

          Volejníkovi na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2020, odměna ve  

          výši 2 450,- Kč/měs., viz. příloha 

70/19 OZ bere na vědomí žádost manželů Johnových o pronájem  

           částí obecních pozemků a přesouvá ji na příští zastupitelstvo 

71/19 OZ bere na vědomí žádost Farmy Hucul o pronájem  



           obecních  pozemků a přesouvá ji na příští zastupitelstvo 
72/19 OZ bere na vědomí žádost p. Marie Kotlabové o pronájem  

          obecních pozemků a přesouvá ji na příští zastupitelstvo 

73/19 Oz schvaluje poskytnutí daru členům výjezdové jednotky  

          dobrovolných hasičů ve  výši 4 000,- Kč 

74/19 OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –  

         „Kanalizační sběrač A a B Vítkovice v Krkonoších“ na  

           pozemku p.p.č. 3063/27 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. 

75/19 OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na  

          spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020  

          a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

76/19 OZ schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce  

          Vítkovice v roce 2020 ve výši 17 518,- Kč městu Jilemnice,  

          se sídlem Jilemnice Masarykovo náměstí 82, IČO : 275808.  

          Příspěvek je poskytován na základě Veřejnoprávní smlouvy  

          o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby  

          Jilemnice na rok 2020 ze dne 16.12.2019 a je účelově vázaný  

          na zajištění spolufinancování pečovatelské služby v obcích  

          ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu. 

77/19 OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace  

          z „Programu obnova venkova LK“ na opravu komunikace  

          Vítkovice-Roudnice a vyčlenění finančních prostředků na    

          vlastní podíl. Dále pověřuje pana starostu podepsáním  

          smlouvy. 

 

                      
 

Ve Vítkovicích  16.12.2019 

 

Ověřovatelé:   Tomáš John 

     Zora Hniková 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                     

 

   Tomáš John                                                Milan Rychtr 

                   místostarosta                                                      starosta 

 

 

     

                   


