
                              Z Á P I S 
ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 25. září 2019                 

na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:     8                  občanů: 3 

  (omluveni: Ing. Uhlířová Hana) 

 

Ověřovatelé: Navrátilová Ilona 

                      Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

         

1) Rozpočtové opatření č. 5 

2) Plán inventur na rok 2019 

3) Koupě pozemku 

4) Prodej pozemku 

5) Žádost o zřízení věcného břemene 

6) Žádost o směnu pozemku 

7) Žádost o prodloužení podmínky zpětného odkupu 

8) Směna pozemku Obec – Farma Hucul 

 

    

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti: 0                  

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 

1)Schválit rozpočtové opatření č. 5, viz. Příloha 

navýšení příjmů o 111 000,- Kč  

navýšení výdajů o 500 000,- Kč 

financování          -389 000,- Kč 

Rozpočet po změně č. 5 : Příjmy 24 273 481,41 Kč 

    Výdaje 20 447 508,52 Kč 

    Financování   3 825 972,89 Kč 

Rozpočet je přebytkový. 

 

pro : 6 



proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování :  1 (Navrátilová I.) 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Schválit plán inventur na rok 2019, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit koupi pozemku p.č. 2936/56 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších                      

o výměře 100 m2 za cenu 2 000,- Kč.  Záměr koupě pozemku byl vyvěšen na 

úřední desce od 1.7.2019 do 16.7.2019. Veškeré náklady s prodejem a 

převodem bude hradit strana prodávající.  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit prodej pozemku p.č. 187 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších  o výměře 

50 m2 p. Martinu Křovinovi za cenu 2 000,- Kč. Záměr prodeje byl vyvěšen na 

úřední desce od 1.7.2019 do 16.7.2019.. Veškeré náklady s prodejem a 

převodem bude hradit strana kupující 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit žádost manželů Petrových o zřízení věcného břemene (přístup pro 

příjezd vozu a chůzi) na obecní parcele č. 77/15 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších 

 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit záměr směny pozemku mezi Viktorem Bobakem , který je výlučným 

vlastníkem pozemku p.č. 2936/64 a obcí Vítkovice, která je výlučným 



vlastníkem  pozemku p.č. 373/3 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

 

pro : 0 

proti : 7 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit žádost manželů Suchých o prodloužení podmínky zpětného odkupu 
pozemku p.č. 366/5 o výměře 1200 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o další 2 

roky. 

 

pro : 4 

proti :  3 (Ing. Machová, Navrátilová I., Hniková Z. 

zdržel se hlasování : 1 (Vancl.M.) 

 

Odkládá se na příští schůzi OZ. 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) Schválit záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice, která je výlučným 

vlastníkem pozemků p.č. 1477/1 a 1489/1 a p. Karbusickou Marií a p. Ing. 

Karbusickým Ivanem, kteří jsou výlučnými vlastníky pozemku p.č. 2936/51 a 

Farmou Hucul s.r.o., která je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 1048/3, 

1050/4 a 1053/5, které vznikly na základě GP č. 931-130/2003 vše v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších.  

 

pro : 

proti : 

zdržel se hlasování : 

 

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

pro :  8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuze : 

p. Hniková – v OZ nebyl schválen nákup štěpkovače, pouze podání žádosti       

o dotaci na pořízení štěpkovače 

 

 

Usnesení:    37/19 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5, viz. příloha 

38/19 OZ schvaluje plán inventur na rok 2019, viz. příloha  

39/19 OZ schvaluje koupi pozemku p.č. 2936/56 v k.ú. Vítkovice  

           v Krkonoších o výměře 100 m2 za cenu 2 000,- Kč.  Záměr  



           koupě pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 1.7.2019 do  

           16.7.2019. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude  

           hradit strana prodávající.  

40/19 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 187 v k.ú. Vítkovice                      

          v Krkonoších  o výměře 50 m2 p. Martinu Křovinovi za cenu  

          2 000,- Kč. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od  

          1.7.2019 do 16.7.2019.. Veškeré náklady s prodejem a  

          převodem bude hradit strana kupující. 

41/19 OZ schvaluje žádost manželů Petrových o zřízení věcného  

          břemene (právo chůze a jízdy) na obecní parcele  

          č. 77/15 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších 

42/19 OZ neschvaluje záměr směny pozemku mezi Viktorem   

          Bobakem , který je výlučným vlastníkem pozemku p.č.   

          2936/64 a obcí Vítkovice, která je výlučným vlastníkem   

          pozemku p.č. 373/3 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

43/19 Žádost manželů Suchých  o prodloužení podmínky zpětného  

          odkupu se odkládá na příští zastupitelstvo 

44/19 Bod č. 8 se odkládá na příští  zastupitelstvo 

           

 

 

Ve Vítkovicích 25.9.2019 

 

Ověřovatelé:   Navrátilová Ilona 

     Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                     

 

   

                        

               Tomáš John                                                Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

     

                   


