ZÁPIS
z druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 8. února 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva : 8
(Omluvena : Navrátilová I.)

občanů: 1

Ověřovatelé: Kosina Petr
Volejník Jindřich
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Inventarizace Obce Vítkovice za rok 2016
2) Inventarizace Krkonošské základní a mateřské školy za rok 2017
3) Prodej pozemku
4) Žádost o odkoupení pozemku
5) Směna a prodej pozemků – EUROSPEKTRUM GROUP , a.s.
6) Oprava rozpočtu na rok 2017
7) Nákup čtyřkolky – náhrada za odcizenou

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 7 (nepřítomen Vancl M.)
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2016, viz. příloha
pro: 7 (nepřítomen Vancl M.)
proti: 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské školy
Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2016, viz příloha

pro: 7 (nepřítomen Vancl M.)
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
………………………………………………………………
……………………
3) Schválit prodej pozemku p.č. 495 o výměře 7 m2 v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších p. Milanu Macháčkovi za cenu 50,- Kč + DPH. Záměr prodeje byl
vyvěšen na úřední desce od 12.1.2017 do 30.1.2017. Veškeré náklady
s prodejem a převodem bude hradit kupující.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit žádost o koupi pozemků st.č. 400 o výměře 142 m2 a p.č. 2780 o
výměře 111 m2, vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
OZ bere na vědomí a pověřuje p. starostu dalším jednáním.
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit směnu pozemků mezi Obcí Vítkovice, která je výlučným vlastníkem
pozemků p.č. 615/5 o výměře 767 m2, p.č. 615 dál a) o výměře 31 m2 a části
p.č. 614/27 o výměře 600 m2 a firmou EUROSPEKTRUM GROUP, a.s., která
je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 614/2 a p.č. 614/8 nyní v geometrickém
plánu jako pozemek p.č. 614/26 o výměře 1 398 m2 vše v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších.
Schválit prodej pozemků firmě EUROSPEKTRUM GROUP, a.s. p.č. 614/25 o
výměře 2 067 m2 a část p.č. 614/27 díl d) a k) o výměře 329 m2 vše v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších za cenu 250,- Kč/m2. Záměr směny a prodeje pozemků
byl vyvěšen na úřední desce od 30.6.2016 do 18.7.2016. Veškeré náklady
s prodejem a převodem bude hradit kupující.

pro : 5
proti : 2 (Spilka, Hniková)
zdržel se hlasování : 1 (Kosina)
……………………………………………………………………………………
6) Vzít na vědomí opravu rozpočtu na rok 2017, viz. novela Vyhlášky
Ministerstva financí

pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
7) Schválit nákup čtyřkolky – náhrada za odcizenou čtyřkolku
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 2 (Kosina, Spilka)
……………………………………………………………………………………

Usnesení:

6/17 OZ schvaluje inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok
2016, viz. příloha
7/17 OZ schvaluje inventarizační zprávu Krkonošské základní a
mateřské školy Vítkovice, příspěvkové organizace za rok
2016, viz příloha
8/17 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 495 o výměře 7 m2 v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších p. Milanu Macháčkovi za cenu 50,Kč + DPH. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od
12.1.2017 do 30.1.2017. Veškeré náklady s prodejem a
převodem bude hradit kupující.
9/17 OZ bere na vědomí žádost o koupi pozemků st.č. 400
a p.č. 2780, vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších a pověřuje
pana starostu jednáním na stavebním úřadu a KRNAP.
10/17 OZ schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Vítkovice, která je
výlučným vlastníkem pozemků p.č. 615/5 o výměře 767 m2,
p.č. 615 dál a) o výměře 31 m2 a části p.č. 614/27 o výměře
600 m2 a firmou EUROSPEKTRUM GROUP, a.s., která je
výlučným vlastníkem pozemků p.č. 614/2 a p.č. 614/8 nyní
v geometrickém plánu jako pozemek p.č. 614/26 o výměře
1 398 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších.
Dále schvaluje prodej pozemků firmě EUROSPEKTRUM
GROUP, a.s. p.č. 614/25 o výměře 2 067 m2 a část p.č. 614/27
díl d) a k) o výměře 329 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
za cenu 300,- Kč/m2. Záměr směny a prodeje pozemků byl
vyvěšen na úřední desce od 30.6.2016 do 18.7.2016. Veškeré
náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. Bude
sepsána dohoda o dalším působení v pronajatých prostorách.
Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene na

právo chůze a jízdy na vyznačených plochách .
11/17 OZ bere na vědomí opravu rozpočtu na rok 2017, viz. novela
Vyhlášky Ministerstva financí
12/17 OZ schvaluje nákup čtyřkolky - náhradu za odcizenou

Ve Vítkovicích 8.2.2017
Ověřovatelé: Kosina Petr
Volejník Jindřich
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

