
                              Z Á P I S 
          ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 24. června 2020  na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:      8              občanů: 6 

   (omluven : Volejník) 

Ověřovatelé: Ing. Hana Uhlířová 

                      Ing. Helena Hochmanová 

 

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

 1) Nahrávání zastupitelstva p. Navrátilovou 

          2) Hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2019 

3) Účetní závěrka Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2019 

4) Rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na rok 2020 

5) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2019 

6) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2019 a Zpráva o  

    přezkoumání hospodaření 

7) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2019 

8) Stanovení ceny za nájem nemovitého prostoru 

9) Pronájem pozemků – p. Zachař  

        10) Pronájem pozemku – p. Klenz, p. Zachařová 

        11) Záměr prodeje pozemků 

        12) Podání žádosti o dotaci z MAS „Přijďte pobejt“ na kontejnerová stání         

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

Na minulé schůzi zazněly nepravdivé informace od p. Navrátilové ohledně 

nahrávání jednání OZ a účasti zastupitelů na pracovním zastupitelstvu. 

 

pro: 9 

proti:   0                  

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1)Schválit p. Navrátilové Iloně nahrávání dnešního zastupitelstva 

  

pro : 3 

proti  : 5 (Rychtr,Uhlířová,Hochmanová,John,Vancl) 

zdržel se hlasování : 0 

p. Navrátilová byla upozorněna dle dotazu, který vznesl starosta na ministerstvo 



vnitra, že není jako zastupitelka oprávněna nahrávat průběh jednání zasedání 

OZ.  

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové 

organizace za rok 2019 a jeho rozdělení : návrh – zisk z roku 2019 ve výši 

25 144,45 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let 

  

pro:   8 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

3)  Schválit účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové 

organizace za rok 2019  

 

pro: 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace 

na rok 2020, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2018    

- ztráta 153 810,26 Kč, viz příloha 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová,Hniková) 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2019 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ . 

 
pro : 6 

proti : 2 (Navrátilová,Hniková) 

zdržel se hlasování : 0 

 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2019 



 

pro : 6 

proti : 2 (Navrátilová, Hniková) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit návrh ceny pronájmu nemovitého prostoru 5 000,-Kč/ha 

 

pro : 6 

proti :1 (Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 1 (Hniková) 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit p. Zachařovi pronájem části pozemku p.č. 933/6 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších o výměře cca 400 m2 za účelem skládky palivového dřeva a 

pronájem části pozemku p.č. 934/1 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře cca 

2 000 m2 za účelem sekání a sušení sena na dobu od 1.7.2020 do 30.6.2023 za 

cenu 400,- Kč/rok. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 25.5.2020 do 10.6.2020. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se  hlasování : 2 (Navrátilová, Hniková) 

p. Hniková upozornila, že jí nebyly dodány úplné podklady. 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit p. Klencovi a p. Zachařové pronájem části pozemku p.č. 933/6 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře cca 400 m2 za účelem skládky 

palivového dřeva na dobu od 1.7.2020 do 30.6.2023 za cenu 200,- Kč/rok. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 25.5.2020 do 10.6.2020 

 

pro : 6 

proti : 0  

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Hniková) 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 722/1 a 710/1 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších panu MUDr. Zdeňku Vocáskovi 

 

pro : 6 

proti : 1 (Hniková) 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválit podání žádosti o dotaci z MAS „Přijďte pobejt“ na kontejnerová 

stání         

 

pro : 6 



proti : 2 (Navrátilová, Hniková) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

p. John – i po neschválení nahrávání si paní Navrátilová jednání OZ nahrávala. 

 

 

Usnesení:  26/20 OZ neschvaluje p. Navrátilové nahrávání dnešního jednání 

zastupitelstva, jako zastupitelka není oprávněna nahrávat jednání OZ 

27/20 OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ 

Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2019 a jeho rozdělení : zisk z roku 

2019 ve výši 25 144,45 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let 

  28/20 OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ 

Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2019 

29/20 OZ schvaluje rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, 

příspěvkové organizace na rok 2020, viz. příloha 

30/20 OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce 

Vítkovice za rok 2019    - ztráta 153 810,26 Kč, viz příloha 

31/20 OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 

2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“  

  32/20 OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2019 

  33/20 OZ schvaluje cenu pronájmu nemovitého prostoru 5 000,- 

Kč/ha 

  34/20 OZ schvaluje p. Zachařovi pronájem části pozemku p.č. 

933/6 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře cca 400 m2 za účelem skládky 

palivového dřeva a pronájem části pozemku p.č. 934/1 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších o výměře cca 2 000m2 za účelem sekání a sušení sena na dobu od 

1.7.2020 do 30.6.2023 za cenu 400,- Kč/rok. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 25.5.2020 do 10.6.2020 

35/20 OZ schvaluje p. Klencovi a p. Zachařové pronájem části 

pozemku p.č. 933/6 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře cca 400 m2 za 

účelem skládky palivového dřeva na dobu od 1.7.2020 do 30.6.2023 za cenu 

200,- Kč/rok.Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 25.5.2020 do 

10.6.2020 

36/20 OZ schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 722/1 a 

710/1 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu MUDr. Zdeňku Vocáskovi 

37/20 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z MAS „Přijďte 

pobejt“ na kontejnerová stání         

 

   

  

Ve Vítkovicích 24.6.2020 

 



Ověřovatelé:   Ing. Hana Uhlířová 

     Ing. Helena Hochmanová 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


