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

 dne 20. března 2019 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   8                          občanů: 3 

                (omluveni : Vancl M.) 

Ověřovatelé: Navrátilová Ilona 

                      Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1)Nabídka projekčních a inženýrských prací na stavbu   

                                 Obecního domu Vítkovice 

          2) Inventarizace Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2018 

          3) Žádost o finanční příspěvek Autoklub Krakonoš Jilemnice 

          4) Komise pro výběrové řízení na „Obnovu místní  

                                 infrastruktury – etapa I.,II. a III. 

           

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti:   0                  

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit nabídku projekčních a inženýrských prací na akci „ Stavba 

Obecního domu pro obec Vítkovice v Krkonoších“, viz. příloha 

- průzkumy a projekt pro stavební povolení 

pro:    6 

proti:  2 (Navrátilová, Hniková) 

zdržel se hlasování : 0 

- projekt pro provedení stavby 

pro : 6 

proti : 2 (Navrátilová, Hniková) 

zdržel se hlasování :0 

 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit inventarizaci Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2018, celkem 

majetek k 31.12.2018 činí 246 969,- Kč, viz. příloha 



 
pro: 8 

proti: 0  

zdržel se hlasování:  0 

……………………………………………………………………………………

3) Schválit žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek od 

Služeb Vítkovice s.r.o., návrh 5 000,- Kč 

 

pro :  7 

proti :  1 (Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Obnova 

místní infrastruktury – etapa I., II. a III.“ Ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan 

Rychtr, Tomáš John (náhradník Volejník Jindřich) a pověření pana starosty 

sepsáním smlouvy s vítězem výběrového řízení. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Hniková) 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuse :  

 

p. Hniková – nabídka projekčních a inženýrských prací na Obecní dům byla 

rozdělena na 2 samostatné oddíly, měly by být předloženy minimálně 2 projekty 

ke schválení 

Ing. Machová – dotaz na účetní -na odpisování majetku ZŠ a MŠ 

p. Hniková – bod č. 4 nebyl poslán v podkladech 

p. Navrátilová a p. Hniková – OZ odsouhlasilo na zasedání dne11.10.2017 

prodej pozemku p. Rychtrovi J. a p. Wintersteinovi, ale kupní smlouva byla 

vystavena na manžele Rychtrovi, což je v rozporu s usnesením zastupitelstva 

 

 

Usnesení:    9/19 OZ schvaluje nabídku projekčních a inženýrských prací na  

                               akci „ Stavba Obecního domu pro obec Vítkovice  

                               v Krkonoších“, viz. příloha- průzkum a projekt pro stavení  

                               povolení 

  10/19 OZ schvaluje nabídku projekčních a inženýrských prací na  

                               akci „Stavba Obecního domu pro obec Vítkovice  

                               v Krkonoších“ – projekt pro provedení stavby 

  11/19 OZ schvaluje inventarizaci Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice,  

                               příspěvková organizace za rok 2018, celkem majetek  

                               k 31.12.2018 činí 246 969,- Kč, viz. příloha   



12/19 OZ schvaluje žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o                  

          finanční příspěvek od Služeb Vítkovice s.r.o. ve výši 5 000,-  

          Kč  

13/19 OZ schvaluje jmenování hodnotící komise pro výběrové  

           řízení na akci „Obnova místní infrastruktury – etapa I., II. a  

           III.“ Ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr, Tomáš  

           John (náhradník Volejník Jindřich) a pověření pana starosty  

           sepsáním smlouvy s vítězem výběrového řízení.   
    

  

Ve Vítkovicích 20.3.2019 

 

Ověřovatelé:   Navrátilová Ilona 

     Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


