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

 dne 11. října 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva :  8   občanů:  7 

 (Omluveni: Spilka Zd.) 

 

Ověřovatelé: Hniková Zora 

                      Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana 

  

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

 

 1) Rozpočtové opatření č. 6 

 2) Žádost o možnost parkování 

  3) Celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov 

 4) Koupě pozemku 

 5) Smlouva Pošta Partner 

 6) Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Krkonošské ZŠ a MŠ  

               Vítkovice 

 7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice 

  

 ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 8 

proti: 0                 

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit Rozpočtové opatření č. 6, příjmy činí 12 999 940,- Kč, výdaje 

12 683 829,- Kč, financování 316 111,- Kč, rozpočet je přebytkový, viz. příloha 

 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2017/2018, za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2017 do 31.3.2018 za částku 5 000,- Kč . 

 

pro: 8 

proti: 0 



zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale bydlící 

občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro  ostatní z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a 

na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská z 4 000,- Kč na 3 500,- Kč 

při koupi karty v době od 1.11.2017 do 30.11.2017. Na jednu osobu může být 

uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná. 

 

pro : 5 

proti : 2 (Navrátilová I., Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 1 (Kosina P.)  

…………………………………………………………………………………… 

4) 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 2 019 000,- Kč 

bude zaplacena po podpisu smlouvy  a částka 50 000,- Kč bude doplacena po 

kolaudaci příjezdové komunikace. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 

od 8.12.2015 do 28.12.2015. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude 

hradit kupující. Předpokládaná cena příjezdové komunikace je 200 tis. Kč. 

Finančně  se na ní bude podílet p. Tauchman, p. J. Rychtr a obec Vítkovice. 

 

pro : 5 

proti : 3 (Navrátilová I., Hniková Z., Kosina P.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit  uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Pošta 

Partner, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 6) Vzít na vědomí  Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Krkonošské 

základní školy a mateřské školy  Vítkovice, viz. příloha  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Vzít na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice. 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 



Diskuse :  

 

Paní Hniková Zora požaduje dát do zápisu : 

Dne  14.6.2017 byl valnou hromadou Služeb Vítkovice s.r.o. schválen úvěr ve 

výši 1,5 mil. Kč, viz. zápis z VH, ale dne 14.9.2017 na veřejném zastupitelstvu 

byla zastupitelům předložena žádost o úvěr ve výši 3  mil. Kč. 

 

  
Usnesení :   64/17 OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 6, příjmy činí  

                              12 999 940,- Kč, výdaje 12 683 829,- Kč, financování  

                              316 111,- Kč, rozpočet je přebytkový, viz. příloha 

  65/17 OZ  schvaluje žádost manželů Petrových o možnost  

                               parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně  

                               2017/2018, za stejných podmínek jako v loňské zimní  

                               sezóně, a to od 1.12.2017do 31.3.2018 za částku 5 000,- Kč . 

  66/17 OZ schvaluje  slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov  

                               pro trvale bydlící občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro   

                               ostatní z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a na vleku Jizerka  

                               z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská z 4 000,- Kč na 3 500,-  

                               Kč při koupi karty v době od 1.11.2017 do 30.11.2017. Na  

                               jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je n 

                               nepřenosná.   

  67/17 OZ schvaluje pánům Josefu Rychtrovi a Tomáši  

                              Wintersteinovi  prodej pozemku p.č. 21/18 o výměře 2069 m
2
  

                              za cenu 2 069 000,- Kč.  Částka 2 019 000,- Kč bude  

                              zaplacena po podpisu smlouvy  a částka 50 000,- Kč bude  

                              doplacena po kolaudaci příjezdové komunikace. Záměr  

                              prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 8.12.2015 do  

                              28.12.2015. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude  

                              hradit kupující. Předpokládaná cena příjezdové komunikace  

                              je 200 tis. Kč. Finančně  se na ní bude podílet p. Tauchman,  

                              p.J. Rychtr a obec Vítkovice.   

  68/17 OZ schvaluje  uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro  

                               Českou poštu, s.p. – Pošta Partner, viz. příloha   

  69/17 OZ bere na vědomí  Protokol o provedené veřejnosprávní  

                               kontrole Krkonošské základní školy a mateřské školy   

                               Vítkovice, viz. příloha   

  70/17 OZ bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  

                               obce Vítkovice. 

 

 

 

   



Ve Vítkovicích  11.10.2017 

 

Ověřovatelé:   Hniková Zora 

     Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel :  Macháčková Jana 

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

             místostarosta                                                     starosta 

 

 

                       


