ZÁPIS
ze třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 11. března 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva:

9

občanů: 3

Ověřovatelé: Zora Hniková
Jindřich Volejník
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Prodej pozemků
2) Záměr akce „Změna zdroje vytápění a zateplení objektu
KD“
3) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za
rok 2014
4) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2014
5) Pravidla změn rozpisu rozpočtu
6) Změna rozpočtu č. 2
7) Investice a modernizace ve Službách Vítkovice s.r.o.
- výměna serveru odbavovacího systému Axcess
8) Pronájem pozemků p.č.21/1 a 46
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit manželům Stehlíkovým prodej st. p. č. 613/2 o výměře 55 m2 za
cenu 150,- Kč/m2 a prodej p.p.č. 375/19 o výměře 35 m2 a p.p.č. 375/14 o
výměře 209 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších za vyhláškovou cenu 10,Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v době od 12.2.2015 do
2.3.2015. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující.
pro: 9
proti: 0

zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
2) Schválit záměr obce podat žádosti o čerpání dotace z OPŽP, kterou vyřizuje
SFŽP na akci „Zateplení objektu KD“
pro : 7
proti : 0
zdržel se hlasování : 2 (Spilka Zd.,Navrátilová I.)
……………………………………………………………………………………
3) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2014
a jeho rozdělení : návrh – zisk z roku 2014 ponechat na účtu hospodářské
činnosti a použít k rekonstrukci koupelny v ubytovně
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy
Vítkovice a jeho rozdělení : návrh – zisk ve výši 192 456,08 Kč převést na účet
432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit Pravidla změn rozpisu rozpočtu – zastupitelstvo stanovuje v souladu
s § 102/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu :
a) změny rozpisu rozpočtu (rozpočet v rámci položek)
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady – do výše 50 000,- Kč
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších
výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií …)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného
odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně) .

pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit změnu rozpočtu č. 2, viz příloha
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
7) Schválit investice a modernizace ve Službách Vítkovice s.r.o. – výměna
serveru odbavovacího systému Axcess
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
8) Schválit pronájem pozemků p.č. 21/1 a 46 k pastvě hospodářských zvířat
Farmě Hucul na rok 2015
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
Usnesení: 21/15 OZ schvaluje manželům Stehlíkovým prodej st. p. č. 613/2
o výměře 55 m2 za cenu 150,- Kč/m2 a prodej p.p.č. 375/19 o výměře 35 m2 a
p.p.č. 375/14 o výměře 209 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších za
vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce
v době od 12.2.2015 do 2.3.2015. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude
hradit kupující.
22/15 OZ schvaluje záměr obce podat žádost o čerpání dotace
z OPŽP, kterou vyřizuje SFŽP na akci „Zateplení objektu KD“
23/15 OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce
Vítkovice za rok 2014 a jeho rozdělení - zisk z roku 2014 ponechat na účtu
hospodářské činnosti a použít k rekonstrukci koupelny v ubytovně
24/15 OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní
školy a mateřské školy Vítkovice a jeho rozdělení – zisk ve výši 192 456,08 Kč
převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
25/15 OZ schvaluje v souladu s § 102/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu :
a) změny rozpisu rozpočtu (rozpočet v rámci položek)

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady – do výše 50 000,- Kč
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších
výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií …)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného
odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
26/15 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2, viz příloha
27/15 OZ schvaluje investice a modernizace ve Službách Vítkovice
s.r.o. – výměna serveru odbavovacího systému Axcess
28/15 OZ schvaluje pronájem pozemků p.č. 21/1 a p.č. 46 vše v k.ú.
Vítkovice v Krkonoších k pastvě hospodářských zvířat Farmě Hucul na rok
2015 za cenu 500,- Kč /ha

Ve Vítkovicích 11.3.2015
Ověřovatelé: Zora Hniková
Jindřich Volejník
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

