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

 dne 13. září 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva :  8   občanů:  5 

 (Omluveni: Kosina) 

 

Ověřovatelé: Spilka Zdeněk 

                      Vancl Miroslav 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana 

  

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

 

 1) Rozpočtové opatření č. 5 

 2) Koupě pozemku 

  3) Žádost o přidělení parkovacího místa 

 4) Žádost o finanční příspěvek – Diakonie ČCE, středisko Vrchlabí 

 5) Poškození pozemku stádem koní 

 6) Volba předsedy finančního výboru 

 7) Vzdání se funkce člena kontrolního výboru 

 8) Volba člena kontrolního výboru 

 9) Schválení rozšíření podnikatelské činnosti obce  

        10) Schválení půjčky z hlavní činnosti obce do hospodářské činnosti   

        11) Pošta Partner 

  

    

   

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 8 

proti: 0                 

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit Rozpočtové opatření č. 5, viz. příloha 

 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 

0………………………………………………………………………………… 



2)  Schválit pánům Josefu Rychtrovi a Tomáši Wintersteinovi  prodej pozemku 

p.č. 21/18 o výměře 2069 m
2
 za cenu 2 069 000,- Kč.  Částka 1 800 000,- Kč 

bude zaplacena nyní a částka 269 000,- Kč bude doplacena po dokončení 

finálního povrchu příjezdové komunikace (asfalt).  . Záměr prodeje byl vyvěšen 

na úřední desce od 8.12.2015 do 28.12.2015. Veškeré náklady s prodejem a 

převodem bude hradit kupující. 

OZ požaduje doložit rozpočet na vybudování příjezdové komunikace a další 

dokumentaci a přesouvá tento bod na příští zastupitelstvo. 

 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit  žádost p. Laciny o přidělení 3 parkovacích míst v zimním období na 

pozemku p.č. 2936/72 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších pro č.p. 393 a č.p. 296 

 

pro : 0 

proti : 8 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost Diakonie ČCE, středisko Světlo Vrchlabí, o finanční 

příspěvek ve výši 5 000,- Kč na provozní náklady spojené s poskytováním 

služby osobní asistence. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Vzít na vědomí stížnost p. Pazderníka na poškození pozemků stádem koní . 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 6) Volba nového předsedy finančního výboru – návrh : Vancl Miroslav. 

 

pro : 5 

proti : 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 2 (Spilka Z., Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

7) Vzít na vědomí vzdání se funkce člena kontrolního výboru p. Miroslava 

Vancla. 

pro : 7 



proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

8) Volba nového člena kontrolního výboru – návrh : Jindřich Volejník 

 

pro : 5 

proti : 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 2 (Spilka Z., Volejník J.) 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválení rozšíření podnikatelské činnosti obce na provoz obchodu 

s potravinami a doplňkovým zbožím. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit poskytnutí půjčky ve výši 300 000,- Kč z hlavní činnosti obce do 

hospodářské činnosti obce na nákup zásob a vybavení obchodu. 

 

pro : 7 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit provozování Pošty Partner v obchodu s potravinami od 1.12.2017 

OZ bere na vědomí a přesunuje na příští zastupitelstvo. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Usnesení: 53/17 OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, viz. příloha 

  54/17 OZ bere na vědomí žádost o koupi pozemku p. Rychtra a  

                               pana  Wintersteina a z důvodu doložení další dokumentace 

                               přesouvá tento bod na další zastupitelstvo 

  55/17 OZ neschvaluje  žádost p. Laciny o přidělení 3 parkovacích  

                                míst v zimním období 

  56/17 OZ schvaluje žádost Diakonie ČCE, středisko Světlo  

                               Vrchlabí, o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na  

                                provozní náklady spojené s poskytováním služby osobní  

                                asistence. 



  57/17 OZ bere na vědomí stížnost p. Pazderníka na poškození  

                               pozemků stádem koní. Obec z důvodu nepříslušnosti předá  

                               stížnost   příslušnému správnímu orgánu v Jilemnici 

  58/17 OZ schvaluje zvolení nového předsedy finančního výboru  

                               pana Miroslava Vancla. 

  59/17 OZ bere na vědomí vzdání se funkce člena kontrolního  

                               výboru p. Miroslava Vancla. 

  60/17 OZ schvaluje zvolení nového člena kontrolního výboru p.  

                              Jindřicha Volejníka 

  61/17 OZ schvaluje rozšíření podnikatelské činnosti obce na   

                               provoz obchodu s potravinami a doplňkovým zbožím. 

  62/17 OZ schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300 000,- Kč  

                               z hlavní činnosti obce do hospodářské činnosti obce na  

                               nákup zásob a vybavení obchodu. 

  63/17 OZ bere na vědomí provozování Pošty Partner a přesunuje  

                               tento bod na příští zastupitelstvo 

  

   

 

    

  

Ve Vítkovicích  13.9.2017 

 

Ověřovatelé:   Spilka Zdeněk 

     Vancl Miroslav 

 

Zapisovatel :  Macháčková Jana 

                       

                        

 

 

              Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

             místostarosta                                                     starosta 

 

 

                       


