
                              Z Á P I S 
 z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne  9.března  2011 
                   na obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.  
 
Přítomno členů zastupitelstva:  7                     občanů:  9 
(omluven : Miroslav Vancl, Jindřich Volejník) 
 
Ověřovatelé:  Zdeněk Spilka 
     Ilona Navrátilová 
Zapisovatel:  Andrea Zachařová 
 
Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 
                            1) Prodej pozemků 
                            2) Prodej pozemků 
                            3) Žádost o odprodej pozemku 
         4) Výpověď z nájmu nebytových prostor v MŠ                       
                            5) Jednací řád Obecního zastupitelstva 
                            6) Výběrové řízení TDI – ČOV Vítkovice 
                            7) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za   
                                 rok 2010 
                            8) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2010 
          9) Žádost o finanční příspěvek –Autoklub Krakonoš Jilemnice 
                          10) Žádost o finanční příspěvek – PEGR Team       
          
ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 
 
pro :     7     
proti:    0     
zdržel se hlasování :  0  
…………………………………………………………………………………… 
1)  Odprodej pozemků p.p.č. 710/3 o výměře 394m2, p.p.č. 905/1 o výměře     
      44m2 a p.p.č. 910/2 o výměře 780m2 v k.ú. Vítkovice v Krk. bratrům  
      Macháčkovým za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. 
      Vyvěšeno na úřední desce od 10.2.2011 do 25.2.2011. 
 
pro :  7        
proti:  0       
zdržel se hlasování :  0 
…………………………………………………………………………………… 
2)  Odprodej pozemku p.p.č. 1127/9 o výměře 209m2 v k.ú. Vítkovice  v Krk. 
      majitelům bytových jednotek č.p. 378 a 379 za vyhláškovou cenu 10,-Kč/m2 
      Vyvěšeno na úřední desce od 10.2.2011 do 25.2.2011. 



 
pro :     7 
proti :   0 
zdržel se hlasování : 0       
…………………………………………………………………………………… 
3) Záměr prodeje pozemku p.p.č. 148/2 
 
pro :     7 
proti :   0 
zdržel se hlasování : 0 
…………………………………………………………………………………… 
 
4) Výpověď Jindřicha Hanče z nájmu nebytových prostor v budově MŠ,   
     Vítkovice č.p. 380. Předpokládané datum ukončení činnosti je 31.3.2011. 
     OZ bere na vědomí výpověď pana Hanče k 31.3.2011 a pověřuje kontrolní 
     Komisi a pana Zdeňka Spilku obhlédnutím provozu a stanovením případné 
     odkupní ceny inventáře. 
 
pro :    7 
proti :  0 
zdržel se hlasování :    0 
…………………………………………………………………………………… 
   
5)  Jednací řád Obecního zastupitelstva 
 
pro :   7    
proti:  0    
zdržel se hlasování :     0 
…………………………………………………………………………………… 
 
6)  Výběrové řízení TDI – ČOV Vítkovice, komise vyhodnotila nabídky na   
      technický dozor na stavbu ČOV Vítkovice v Krkonoších – vybrána nabídka  
      č.1, firma Sting- Ing. Hana Uhlířová ve výši 258 142,- Kč bez DPH. 
 
pro :       7 
proti :     0  
zdržel se hlasování :   0   
…………………………………………………………………………………… 
   
7)  Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2010 
      a jeho rozdělení: návrh - zisk z roku 2010 převést a zapojit do rozpočtového  
      hospodaření obce. 
 



 
pro :       7  
proti :     0 
zdržel se hlasování :  0       
…………………………………………………………………………………… 
 
8) Žádost Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice o schválení  
     hospodářského výsledku a jeho rozdělení za rok 2010 – návrh: ztrátu  z roku  
     2010 ve výši 92.103,23 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk,  
     neuhrazená ztráta z minulých let.  
 
 
pro :        7  
proti :      0  
zdržel  se hlasování :    0 
................................................................................................................................ 
 
9)  Žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek .   
      Návrh  5 000,- Kč s tím, ze ve smlouvě bude uvedeno, kde bude reklama 
      umístěna.  
 
pro :    6                   
proti :  0      
zdržel se hlasování :   1  
…………………………………………………………………………………… 
10) Žádost PEGR Teamu o finanční příspěvek. 
 
pro :    0 
proti :  7 
zdržel se hlasování : 0 
…………………………………………………………………………………… 
 
Ostatní : Poznámka paní Navrátilové k zápisu ze dne 22.2.2011, kdy v zápisu 
nebyl uveden výsledek hlasování. 
 
Usnesení:  
14/11 OZ schvaluje prodej pozemků p.p.č.710/3 o výměře 394m2, p.p.č. 905/1 o 
výměře 44m2 a p.p.č. 910/2 o výměře 780m2 v k.ú. Vítkovice v Krk. bratrům 
Macháčkovým za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí kupující. 
15/11 OZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1127/9 o výměře 209m2 v k.ú. 
Vítkovice v Krkonoších majitelům bytových jednotek č.p. 378 379 za 
vyhláškovou cenu 10,- Kč/m2. Náklady s převodem hradí kupující. 



16/11 OZ souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.p.č. 148/2 
17/11 OZ vzalo na vědomí výpověď p. Jindřicha Hanče z nájmu nebytových 
prostor v budově MŠ, Vítkovice č.p. 380 s datem ukončení činnosti k 31.3.2011 
a pověřila kontrolní komisi a pana Zdeňka Spilku obhlédnutím provozu a 
stanovením případní odkupní ceny inventáře. 
18/11 OZ schválilo Jednací řád Obecního zastupitelstva 
19/11 OZ souhlasí s vyhodnocením výběru zvolené komise na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „TDI – Obecní ČOV Vítkovice“. Vybrána byla 
nabídka č. 1 , podaná firmou  STING – Ing. H.Uhlířová, ve výši 258 142,-Kč 
bez DPH    
20/11 OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za 
rok 2010 a jeho rozdělení: zisk z roku 2010 bude převeden a zapojen do 
rozpočtového hospodaření obce. 
21/11 OZ schvaluje hospodářský výsledek  Krkonošské základní školy a 
mateřské školy Vítkovice za rok 2010 a jeho rozdělení: ztráta z roku 2010 ve 
výši 92.103,23 Kč bude převedena na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta z minulých let.  
22/11 OZ schválilo finanční příspěvek pro Autoklub Krakonoš Jilemnice ve 
výši 5 000,- Kč s tím, že ve smlouvě bude uvedeno, kde bude reklama umístěna. 
23/11 OZ neschválilo finanční příspěvek pro PEGR Team 

                                                                                           
                
         
 
Ve Vítkovicích dne 9.3.2011 
 
Ověřovatelé:   Zdeněk Spilka                        Zapisovatel: Andrea Zachařová  
                        
 
                       
                        Ilona Navrátilová 
 
 
 
         Miroslav Vancl                                                 Milan Rychtr 
              místostarosta                                                      starosta 
 
 
                       


