
                              Z Á P I S 
z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 28. srpna 2019                 

na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:          6             občanů: 0 

  (omluveni: M. Rychtr, J. Volejník, I. Navrátilová) 

 

Ověřovatelé: Tomáš John 

                      Ing. Helena Hochmanová 

 

Zapisovatel: Ing. Machová Štěpánka   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

         

1) Rozpočtové opatření č. 4 

2) Žádost o parkování 

3) Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajišťování  

     spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice 

4) Příspěvek z rozpočtu obce na spolufinancování sociálních služeb 

5) Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních   

    služeb ORP Jilemnice na rok 2020 

 

    

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  6 

proti:  0                  

zdržel se hlasování: 0  

………………………………………………………………………………… 

 

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

navýšení příjmů o 5 185 586,- Kč (z toho 4 993 086,- Kč činí dotace ze SFŽP 

na opravu cest)  

navýšení výdajů o 2 870 000,- Kč 

financování  -2 315 586,- Kč 

Rozpočet po změně č. 4 : Příjmy 24 162 481,41 Kč 

    Výdaje 19 947 508,52 Kč 

    Financování   4 214 972,89 Kč 

 

pro : 6 

proti : 0  



zdržel se hlasování : 0 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2019/2020, za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2019 do 31.3.2020 za částku 5 000,- Kč . 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajišťování 

spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice. 

 Cílem Memoranda je zajistit dlouhodobé spolufinancování sociálních služeb, 

které jsou poskytovány občanům ORP Jilemnice a jsou zařazeny v Základní síti 

sociálních služeb ORP. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2020 na 

spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice ve výši 90,- Kč/obyvatele. 

Počet obyvatel k 1.1.2019 činil 355, výše příspěvku je 31 950,- Kč. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních  

služeb ORP Jilemnice na rok 2020. 

 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0  

…………………………………………………………………………………… 

 

 



Diskuze: 

Paní Hniková žádá: 

- aby stavební firma, která staví nový komplex budov pod parkovištěm u 

kostela v Horních Vítkovicích, měla řádně sepsanou smlouvu o dodávce 

vody a poté byl osazen vodoměr vody, 

- prosí o zaslání vyhlášky o paušálních poplatcích za vodu. 

 

Usnesení:    32/19 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4, viz. Příloha. 

33/19 OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnost  

                               parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně  

                               2019/2020, za stejných podmínek jako v loňské zimní  

                     sezóně, a to od 1.12.2019 do 31.3.2020 za částku  

                     5 000,- Kč. 

34/19 OZ schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při  

          zajišťování spolufinancování sociálních služeb na území  

          ORP Jilemnice. 

35/19 OZ schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce  

          Vítkovice v roce 2020 ve výši 31 950,- Kč městu Jilemnice,  

          se sídlem Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice,                           

          IČ 00275808. Příspěvek je poskytován na základě  

          Memoranda o spolupráci ze dne 28.8.2019 a je účelově  

          vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb  

          v ORP Jilemnice. 

36/19 OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na  

                    spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok    

                    2020. 

 

 

Ve Vítkovicích 28.8.2019 

 

Ověřovatelé:   Tomáš John 

     Ing. Helena Hochmanová 

 

Zapisovatel : Ing. Štěpánka Machová                       

                     

 

   

                        

               Tomáš John                                                Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


