ZÁPIS
z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
dne 13. června 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.
Přítomno členů zastupitelstva: 9

občanů: 5

Ověřovatelé: Vancl Miroslav
Navrátilová Ilona
Zapisovatel: Macháčková Jana
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel.
1) Oprava usnesení číslo 10/17
2) Schválení účtu veřejné sbírky
3) Schválení krátkodobého úvěru na akci „Zvýšení
bezpečnosti podél silnice II/286 Vítkovice v Krkonoších“
4) Rozpočtové opatření č. 4
5) Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro následující
volební období 2018-2022
6) Záměr směny
7) Pověření starosty ke jmenování pověřence a přijetí politiky
GDPR
8) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2017 a
zpráva o přezkoumání hospodaření
9) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2017
10) Účetní závěrka Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za r. 2017
11) Kupní smlouva na pozemek p.č. 3070/1 v k.ú. Vítkovice
v Krk.
12) Dopis p. xxxxxxxxxx
13) Žádost o finanční dar na dětský den a Vítkovickou pouť
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele.
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování:0
…………………………………………………………………………………
1) Schválit opravu usnesení číslo 10/17 - koupě a prodej pozemků
Schválit prodej pozemků parc.č. 614/25 o výměře 2067 m2, parc.č. 614/27 o
výměře 929 m2 a parc.č. 615/5 o výměře 767 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších,

dle odsouhlaseného geometrického plánu č. 947-4/2012 (pro rozdělení pozemků
parc.č. 615, 614/4, 614/1 a 614/30, 614/2 a 614/8) mezi Obcí Vítkovice jako
prodávajícím a xxxxxxxxxx jako kupujícím Veškeré náklady s prodejem
pozemků bude hradit kupující.
Schválit prodej pozemku parc.č. st.614 o výměře 76 m2 a pozemku parc.č.
614/29 o výměře 195 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších dle odsouhlaseného
geometrického plánu č. 947-4/2012(pro rozdělení pozemků parc.č. 615, 614/4,
614/1 a 614/30, 614/2 a 614/8) mezi Obcí Vítkovice jako prodávajícím a
podílovými spoluvlastníky xxxxxxxxxx (podíl id. 2/3), xxxxxxxxxx (podíl id.
1/6) a xxxxxxxxxx (podíl id. 1/6) jako kupujícími do podílového
spoluvlastnictví. Veškeré náklady s prodejem bude hradit kupující.
Schválit koupi pozemku parc.č. st.614/26 o výměře 1398 m2 a pozemku parc.č.
614/29 o výměře 195 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších dle odsouhlaseného
geometrického plánu č. 947-4/2012(pro rozdělení pozemků parc.č. 615, 614/4,
614/1 a 614/30, 614/2 a 614/8) mezi Obcí Vítkovice jako kupujícím a
podílovými spoluvlastníky xxxxxxxxxx (podíl id. 2/3), xxxxxxxxxx (podíl id.
1/6) a xxxxxxxxxx (podíl id. 1/6) jako prodávajícími. Veškeré náklady
s prodejem bude hradit prodávající.
pro: 4
proti: 5 (Kosina, Navrátilová,Spilka, Hniková, Vancl)
zdržel se hlasování :0
Majetkové vztahy jsou pro p. Navrátilovou neprůhledné.
……………………………………………………………………………………
2) Schválit použití účtu č. 43-2088450207/0100 pro účel veřejné sbírky na
revitalizaci kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích. Účet vykazoval ke dni
vyhlášení sbírky zůstatek 249,94 Kč, který bude použit na bankovní poplatky.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
3) Schválit přijetí krátkodobého investičního úvěru ve výši 8 mil. Kč na akci
„Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 Vítkovice v Krkonoších“ a pověřit p.
starostu podpisem smlouvy
pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
……………………………………………………………………………………
4) Schválit rozpočtové opatření č. 4, viz příloha
pro : 9

proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
5) Schválit stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
2018-2022- počet členů 9
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
6) Schválit záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice a xxxxxxxxxx
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
7) Schválit přijetí politiky GDPR a pověřit starostu jmenováním pověřence
systému GDPR – Mgr. Zbyňka Neumanna
pro : 9
proti:0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
8) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2017 a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo s „výhradami“.
pro : 9
proti :0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
9) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2017
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
10) Schválit účetní závěrku Krkonošské základní školy a mateřské školy
Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2017
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………

11) Schválit kupní smlouvu č. UZSVM/HSM/1102/2018-HSMM mezi Úřadem
pro zastupování ve věcech majetkových a obcí Vítkovice na pozemek p.č.
3070/1 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších za cenu 21 000,- Kč.
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
12) Vzít na vědomí dopis p. xxxxxxxxxx
pro : 9
proti :0
zdržel se hlasování :0
……………………………………………………………………………………
13) Schválit žádost SK Jana Harracha o finanční dar na dětský den a
Vítkovickou pouť, návrh 5 000,- Kč
pro : 9
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
……………………………………………………………………………………
Usnesení: 24/18 OZ neschvaluje opravu usnesení číslo 10/17 – koupě a prodej
pozemků
25/18 OZ schvaluje použití účtu č. 43-2088450207/0100 pro účel
veřejné sbírky na revitalizaci kostela sv. Petra a Pavla ve
Vítkovicích. Účet vykazoval ke dni vyhlášení sbírky zůstatek
249,94 Kč, který bude použit na bankovní poplatky
26/18 OZ schvaluje přijetí krátkodobého investičního úvěru ve výši
8 mil. Kč na akci „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286
Vítkovice v Krkonoších“ a pověřuje p. starostu podpisem
Smlouvy
27/18 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha
28/18 OZ stanovuje pro následující volební období 2018-2022
zastupitelstvo obce v počtu 9 členů
29/18 OZ schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice a
xxxxxxxxxx
30/18 OZ schvaluje přijetí politiky GDPR a pověřuje starostu
jmenováním pověřence systému GDPR – Mgr. Zbyňka
Neumanna
31/18 OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok
2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to

„bez výhrad“
32/18 OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2017
33/18 OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské základní školy a
mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace za rok
2017
34/18 OZ schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/HSM/1102/2018HSMM mezi Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových
a obcí Vítkovice na pozemek p.č. 3070/1 v k.ú. Vítkovice
v Krkonoších za cenu 21 000,- Kč.
35/18 OZ bere na vědomí dopis pana xxxxxxxxxx
36/18 OZ schvaluje SK Jana Harracha finanční dar ve výši 5 000,Kč na dětský den a Vítkovickou pouť, které se budou konat
30. 6. a 1.7.2018
Ve Vítkovicích 13.6.2018
Ověřovatelé: Vancl Miroslav
Navrátilová Ilona
Zapisovatel : Macháčková Jana

Tomáš John
místostarosta

Milan Rychtr
starosta

