ZÁPIS
z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:
8
(omluven : Kosina P.)

občanů: 3

Ověřovatelé: Zora Hniková
Ing. Hana Uhlířová
Zapisovatel: Macháčková Jana

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2015
2) Hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské
školy Vítkovice za rok 2015
3) Žádosti o pronájem pozemků k zemědělským účelům- manželé
Johnovi, Marie Kotlabová a Ing. Ivan Karbusický
4) Žádost o pronájem pozemků k zemědělským účelům – Jan Skála
5) Žádost o prodej nebo pronájem pozemku za účelem soukromého
parkovacího místa
6) Žádost o schválení a provedení terénních úprav
7) Žádost o odkup pozemků
8) Oprava místních komunikací – dotace
9) Schválení záměru podat žádost o dotaci na změnu zdroje vytápění a
zateplení objektu MŠ
10) Schválení smlouvy na zajištění projektu vodovody a kanalizace v obci
11) Schválení a uzavření smlouvy na projekt chodníku v dolních
Vítkovicích

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………

1) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2015.
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy
Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2015 a jeho rozdělení : návrh – ztrátu
z roku 2015 ve výši 32 483,40 Kč převést na účet 432-nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let
pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit žádost manželů Johnových , paní Marie Kotlabové a Ing. Ivana
Karbusického o pronájem pozemků v lokalitě lanové dráhy Aldrov
k zemědělským účelům, a to k pastvě a sklizni sena.
pro : 6
proti : 1 (Ing. Uhlířová H.)
zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.)
……………………………………………………………………………………
4) Schválit žádost p. Jana Skály o pronájem pozemků p.č. 46, 38/1, 21/1 vše
v k.ú. Vítkovice v Krkonoších k zemědělským účelům.
pro : 0
proti : 8
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit žádost p. Václava Laciny a Terezy Lacinové o prodej nebo
pronájem pozemkové parcely č. 2936/72 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o
výměře 121 m2, za účelem soukromého parkovacího místa pro rekreační chatu
č.p. 291
pro : 0
proti : 8
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit žádost paní Ing. Hany Procházkové o provedení terénních úprav na
části pozemku 3101/2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších ve vlastnictví obce
Vítkovice za účelem zpřístupnění č.p. 266 na st. p. č. 21/2 v k.ú. Vítkovice

v Krkonoších
pro : 8
proti: 0
zdržel se hlasování : 0
................................................................................................................................
7) Schválit žádost pana J.Kaly o odkup části pozemku p.č. 373/1 v k.ú.
Vítkovice dle přiloženého geometrického plánu .
pro : 0
proti : 8
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
8) Schválit záměr podat žádost o dotaci na obnovu komunikací: Seba-Hampl
(žádost MMR) a obnovu místních komunikací (žádost Liberecký kraj)
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
9) Schválit vypracování podkladů k žádosti o dotaci na změnu zdroje vytápění a
zateplení objektu MŠ
pro : 6
proti : 0
zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Spilka)
……………………………………………………………………………………
10) Schválit smlouvu na zajištění projektu vodovody a kanalizace v obci
Vítkovice a schválit uzavření jednotlivých smluv na projektové práce s Ing.
Evženem Kozákem
pro : 8
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
11) Schválit uzavření smlouvy s firmou Lucida Praha s.r.o., na projekt chodníku
v dolních Vítkovicích a podání žádosti o dotaci z programu IROP “Bezpečně do
škol a zaměstnání „
pro : 8
proti: 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

Diskuze :
P. Navrátilová I. vyzývá Služby Vítkovice s.r.o, aby daly obci nabídku, jaké
peníze budou platit za to, že hospodaří na obecním majetku.
Usnesení:

16/16 OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce
Vítkovice za rok 2015
17/16 OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní
školy a mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace
za rok 2015 a jeho rozdělení : ztrátu z roku 2015 ve
výši 32 483,40 Kč převést na účet 432-nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let
18/16 OZ schvaluje manželům Johnovým, paní Marii Kotlabové a
panu Ing. Ivanu Karbusickému pronájem pozemků
v lokalitě lanové dráhy Aldrov k zemědělským účelům a
pověřuje pana starostu sepsáním smlouvy, přílohou
smlouvy bude rozdělení pozemků pro všechny 3 žadatele.
19/16 OZ neschvaluje žádost pana Jana Skály o pronájem
pozemků p.č. 46, 38/1, 21/1 vše v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších k zemědělským účelům.
20/16 OZ neschvaluje žádost Lacinových o prodej nebo pronájem
pozemku, po vzájemné dohodě bude vyhrazeno místo
k parkování na zimní sezónu
21/16 OZ schvaluje žádost paní Ing. Hany Procházkové o
provedení terénních úprav na části pozemku 3101/2 v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších ve vlastnictví obce Vítkovice
22/16 OZ neschvaluje záměr žádosti pana J. Kaly o odkup části
pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Vítkovice dle přiloženého
geometrického plánu a OZ předkládá nový návrh
23/16 OZ schvaluje záměr podat žádost o dotaci na obnovu
komunikací: Seba-Hampl (žádost MMR) a obnovu místních
komunikací (žádost Liberecký kraj)
24/16 OZ schvaluje záměr vypracování podkladů k žádosti o
dotaci na změnu zdroje vytápění a zateplení objektu MŠ
25/16 OZ schvaluje smlouvu na zajištění projektu vodovody a
kanalizace v obci Vítkovice a uzavření jednotlivých smluv
na projektové práce s Ing. Evženem Kozákem
26/16 OZ schvaluje zpracování projektové dokumentace a podání
žádosti o dotaci z programu IROP „Bezpečně do škol a
zaměstnání“ na zřízení chodníku v dolních Vítkovicích
firmou Lucida Praha s.r.o.

Ve Vítkovicích 9.3.2016

Ověřovatelé: Zora Hniková
Ing. Hana Uhlířová
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

