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

 dne 7. listopadu  2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   6                         občanů:  7 

 (Omluveni : Kosina P., Hniková Z., Vancl M.)  

 

Ověřovatelé:  Volejník Jindřich 

                       John Tomáš 

 

Zapisovatel:  Macháčková Jana   

 

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

          1) Žádost o změnu výše dotace obce pro Krkonošskou ZŠ a MŠ Vítkovice 

 2) Změna rozpočtu č. 7 

 3) Plán inventur na rok 2016 

          4) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice 

 5) Členské příspěvky na rok 2017 pro Jilemnicko – svazek obcí 

          6) Prodej pozemku – p. Kala 

          7) Prodej pozemku p.č. 366/5 

 8) Odkoupení pozemku p.č. 2936/79 od p. Pitrové 

   

  

  

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  6 

proti:    0           

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit žádost o navýšení dotace na mzdové a provozní náklady Krkonošské 

ZŠ a MŠ Vítkovice  o částku 250 000,- Kč na celkovou roční částku 1 300 000,- 

Kč. 

 

pro:  6 

proti:  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 



2)  Schválit změnu rozpočtu č. 7, viz. příloha 

 
pro:  6 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit plán inventur na rok 2016, viz příloha 

 

pro : 6 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Vzít na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice 

k 19.9.2016 

 

pro :  6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

..............................................................................................................................  

 

5) Schválit zvýšení členských příspěvků na rok 2017 pro Jilemnicko – svazek 

obcí ze současných 32,- Kč na 40,- Kč / obyvatele. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit prodej pozemku p.č. 373/5 o výměře 250 m
2 

 za cenu 27 250,- Kč a 

p.č. 373/4 o výměře 525 m
2
 za cenu 26 250,- Kč vše v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších panu Janu Kalovi. Podmínkou je zapsání věcného břemene  na 

vodovodní řad.  Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 13.10.2016  do 

31.10. 2016. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

 

pro : 6 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit prodej pozemku p.č. 366/5  o výměře 1 200 m
2
 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších manželům Suchým  za cenu 312 000,- Kč + DPH. Záměr prodeje 



byl vyvěšen na úřední desce od 8.9.2016 do 23.9.2016. Veškeré náklady 

s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

 

pro : 4 

proti : 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 1 (Spilka Zd.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) Schválit odkoupení pozemku p.č. 2936/79  o výměře 201 m
2
 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších od paní Pitrové za cenu 10 050,- Kč. Veškeré náklady s prodejem 

a převodem hradí kupující. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Usnesení:  66/16 OZ schvaluje žádost o navýšení dotace na mzdové a  

                               provozní náklady Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice  o částku  

                               250 000,- Kč na celkovou roční částku 1 300 000,- Kč. 

67/16 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 7, viz. příloha 

68/16 OZ schvaluje plán inventur na rok 2016, viz příloha 

69/16 OZ bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  

          obce Vítkovice k 19.9.2016  
          70/16 OZ schvaluje zvýšení členských příspěvků na rok 2017 pro  

                   Jilemnicko – svazek obcí ze současných 32,- Kč na                 

                   40,- Kč /obyvatele. 

                   71/16 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 373/5 o výměře 250 m
2 
 za  

                            cenu 27 250,- Kč a p.č. 373/4 o výměře 525 m
2
 za cenu  

                            26 250,- Kč vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu Janu  

                            Kalovi. Podmínkou je zapsání věcného břemene  na  

                              vodovodní řad.  Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce  

                              od 13.10.2016  do 31.10. 2016. Veškeré náklady s prodejem  

                            a převodem bude hradit kupující. 
  

       72/16 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 366/5  o výměře 1 200 m
2
  

                            v k.ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Suchým za cenu  

                              312 000,-  Kč + DPH. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední  

                              desce od 8.9.2016 do 23.9.2016. Veškeré náklady s prodejem  

                            a převodem bude hradit kupující 

                73/16 OZ schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2936/79  o výměře  

      201 m
2
 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších od paní Pitrové za cenu 



10 050,- Kč. Veškeré náklady s prodejem a převodem hradí 

kupující.  
 

  

Ve Vítkovicích 7.11.2016 

 

Ověřovatelé:  Volejník Jindřich 

    John Tomáš 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                       

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 


