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

 dne 14. června 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva :  6   občanů:  9 

  (Omluveni: Spilka Z., Kosina P., Navrátilová I.) 

 

Ověřovatelé: Ing. Uhlířová Hana 

                      John Tomáš 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana  

  

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

 

 1) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2016 a zpráva o  

               přezkoumání hospodaření 

 2) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2016 

  3) Účetní závěrka Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice  

               za rok 2016 

 4) Schválení návrhu rozpočtu školy na rok 2017 

 5) Žádost SK Jana Harracha o finanční dar na Dětský den a Vítkovickou  

               Pouť 

 6) Žádost o pronájem – p. Potůček 

 7) Žádost o pronájem – p. Šablatura  

 8) Žádost o pronájem – p. Mládek 

 9) Žádost o pronájem – p. Telec 

        10) Žádost o pronájem – p. Hamáček 

        11) Mimořádný členský příspěvek Jilemnicku – svazku obcí 

        12) Záměr směny pozemků 

        13) Schválení firmy na nátěr střechy na ZŠ 

        14) GPS a nahrávání jednání zastupitelstva 

        15) Žádost o možnost parkování 

        16) Pověření p. starosty a Ing. H. Uhlířové k podpisu smlouvy na snížení  

              energetické náročnosti KD 

        17) Rezignace na funkci předsedy finanční komise 

    

   

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 6 



proti:   0                  

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2016 a zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo s „výhradami“. 

 

pro:  6 

proti: 0  

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2016 

 
pro:  6 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit účetní závěrku Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice za 

rok 2016 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit návrh rozpočtu Krkonošské základní školy a mateřské školy 

Vítkovice, příspěvková organizace na rok 2017 

 

pro: 6 

proti :0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit žádost SK Jana Harracha o finanční dar na Dětský den a 

Vítkovickou pouť, které se budou konat 24. a 25. 6.2017, návrh 5 000,- Kč 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost p. Potůčka o pronájem nemovitostí za účelem provozování 

lyžařské školy a přenosného lyžařského vleku. Návrh cen : za st.p.č.  576 

(kancelář LŠ) pronájem ve výši 28 000,- Kč + DPH a za část p.p.č. 46 

(sjezdovka) pronájem ve výši 14 000,- Kč + DPH za zimní sezonu + náklady na 

elektrickou energii. 

 



pro : 5 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit žádost p. Šablatury o pronájem nemovitostí za účelem provozování 

lyžařské a snowboardové školy. Návrh cen : za sklad LŠ pronájem ve výši 

14 000,- Kč + DPH , za část p.p.č. 46 (sjezdovka) pronájem ve výši 14 000,- Kč 

+ DPH za zimní sezonu + náklady na elektrickou energii a za pronájem skladu 

LŠ v letních měsících ve výši 2 000,- Kč + DPH. 

 

pro : 5 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit žádost p. Mládka o pronájem části pozemku p.č. 46 za účelem 

provozování rychlého občerstvení. Návrh ceny : 35 000,- Kč + DPH za zimní 

sezonu + náklady na elektrickou energii a 2 000,- Kč + DPH  za letní sezonu. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit žádost o pronájem části pozemku p.č. 620 za účelem provozování  

občerstvení „Pizzerie u Kouzelníka“. Návrh ceny : 25 000,- Kč + DPH za zimní 

sezonu + náklady na elektrickou  energii a 2 000,- Kč + DPH  za letní měsíce. 

Provoz pouze v zimní sezoně. 

 

pro : 5 

proti : 1 (Hniková Z) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit žádost p. Hamáčka o pronájem částí pozemků p.č. 2775/3 a p.č. 

2767/3. Návrh cen : za p.p.č. 2767/3 (půjčovna) pronájem ve výši 21 000,- Kč + 

DPH a za p.p.č. 2775/3 (vlekovna) pronájem ve výši 21 000,- Kč + DPH a 

sjezdovka ve výši 3 000,- Kč + DPH, celkem 45 000,- Kč + DPH za rok 

 

pro :  5 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit mimořádný členský příspěvek Jilemnicku – svazku obcí za účelem 

nákupu pozemků v katastru obce Hrabačov ve výši 110,- Kč/obyvatele 

 



pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválit záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice a panem J. Weinerem 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

13) Schválit firmu na provedení nátěru střechy na ZŠ, ze tří nabídek vybrána 

nejnižší cenová nabídka  - RTR-Service spol. s r.o. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

14) Schválit pořízení GPS do všech dopravních prostředků a nahrávání jednání 

zastupitelstva. OZ bere na vědomí. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

15) Schválit žádost p. Ing. Víta Kosiny o možnost parkování na pozemku p.č. 

182/3 popřípadě p.č. 373/2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších pro 4 osobní 

automobily pro uživatele apartmánů v objektu, budovaném na pozemku p.č. 741 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších  

 

pro : 0 

proti : 6 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

16) Pověřit p. starostu a Ing. Hanu Uhlířovou k podpisu smlouvy na snížení 

energetické náročnosti KD ve Vítkovicích, č.p. 33 – změna vytápění po výběru 

nejvhodnější nabídky. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

17) Vzít na vědomí rezignaci p. Zory Hnikové na funkci předsedy finanční 

komise. 



 

pro : 5 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 1 (Hniková Z.) 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuse : Občané vznesli stížnost  na obchod Potraviny Vítkovice.     

                Nespokojenost s provozní dobou i sortimentem. 

 

Usnesení: 33/17 OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 

   2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to  

   „bez výhrad“  

  34/17 OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2016 

  35/17 OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské základní a  

   mateřské školy Vítkovice za rok 2016 

  36/17 OZ schvaluje návrh rozpočtu Krkonošské základní školy a 

   mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace na rok 

   2017 

  37/17 OZ schvaluje SK Jana Harracha finanční dar ve výši 5 000,- 

   Kč na Dětský den a Vítkovickou pouť, které se budou konat 

   24. a 25. 6.2017 

38/17 OZ schvaluje  p. Potůčkovi pronájem nemovitostí za účelem

 provozování lyžařské školy a přenosného lyžařského vleku. 

 Pronájem  st.p.č.  576 (kancelář LŠ) za 28 000,- Kč + DPH a 

 pronájem části  p.p.č. 46 (sjezdovka) za 14 000,- Kč + DPH 

 za zimní sezonu + náklady na elektrickou energii. Na dobu 5     

           let. 

  39/17 OZ schvaluje p. Šablaturovi pronájem nemovitostí za účelem 

   provozování lyžařské a snowboardové školy. Pronájem za 

   sklad LŠ ve výši 14 000,- Kč + DPH , za část p.p.č. 46  

   (sjezdovka) ve výši 14 000,- Kč + DPH za zimní sezonu + 

   náklady na elektrickou energii a pronájem za sklad  LŠ  

   v letních měsících ve výši 2 000,- Kč + DPH. Na dobu 5 let. 

  40/17 OZ schvaluje p. Mládkovi pronájem části pozemku p.č. 46 

   za účelem provozování rychlého občerstvení za  35 000,- Kč 

   + DPH za zimní sezonu + náklady na elektrickou energii a 

   za 2 000,- Kč + DPH  za letní sezonu. Na dobu 5 let. 

  41/17 OZ schvaluje p. Telcovi pronájem části pozemku p.č. 620 za 

   účelem provozování  občerstvení „Pizzerie u Kouzelníka“ za 

   cenu 25 000,- Kč + DPH za zimní sezonu + náklady na  

   elektrickou  energii a za 2 000,- Kč + DPH  za letní měsíce. 

   Provoz pouze v zimní sezoně. Na dobu 5  let. 

                     42/17 OZ schvaluje  p. Hamáčkovi pronájem části pozemků  p.p.č. 

   2767/3 (půjčovna) za 21 000,- Kč + DPH a pronájem  části  



   p.p.č. 2775/3 (vlekovna) za 21 000,- Kč + DPH a sjezdovka 

   za 3 000,- Kč + DPH, celkem 45 000,- Kč + DPH za rok. 

   Na dobu 5 let. 

  43/17 OZ schvaluje mimořádný členský příspěvek Jilemnicku – 

   svazku obcí za účelem nákupu pozemků v katastru  Hrabačov 

   (p.č. 815/1, 815/13, 815/36, 815/37, 816/1 o  celkové výměře 

   16 068 m
2
) ve výši 110,- Kč/obyvatele. Mimořádný členský 

   příspěvek bude rozdělen do dvou splátek ve výši 55,-  

   Kč/obyvatel do konce září 2017 a ve výši 55,- Kč/obyvatel 

   do konce února 2018 a to na základě zaslaného předpisu k 

   platbě 

  44/17 OZ schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice a 

   panem J. Weinerem 

  45/17 OZ schvaluje firmu RTR-Service spol. s r.o. na provedení 

   nátěru střechy na ZŠ, na základě nejnižší cenové nabídky 

  46/17 OZ bere na vědomí návrh na pořízení GPS do všech  

                               dopravních prostředků a nahrávání jednání zastupitelstva 

  47/17 OZ neschvaluje žádost p. Ing. Víta Kosiny o možnost  

   parkování na pozemku p.č. 182/3 popřípadě p.č. 373/2 v k.ú.   

                               Vítkovice v Krkonoších  

  48/17 OZ pověřuje p. starostu a Ing. Hanu Uhlířovou k podpisu  

   smlouvy na snížení energetické náročnosti KD ve   

   Vítkovicích, č.p. 33 – změna vytápění po výběru   

   nejvhodnější nabídky 

  49/17 OZ bere na vědomí rezignaci Zory Hnikové na funkci  

   předsedy finanční komise, funkce zaniká po uplynutí dvou 

   měsíců od dojití prohlášení tj. dne 6.8.2017 

   

 

    

  

Ve Vítkovicích  14.6.2017 

 

Ověřovatelé:   Ing. Uhlířová Hana 

     John Tomáš 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

              Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 



 

 

                       


