
                              Z Á P I S 
z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

dne 13.12.2022 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17 hodin. 

 

 

Přítomno členů zastupitelstva: 9      občanů: 7 

   

Ověřovatelé: Roman Vrána 

   Aneta Pospíšilová 

                       

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Volba jednatele Služeb Vítkovice s.r.o. 

          2) Rozpočtové opatření č.4 

          3) Návrh rozpočtu obce Vítkovice 2023 

          4) Úprava cen vodného a stočného na rok 2023 

          5) Volba členů finančního výboru 

          6) Volba členů kontrolního výboru 

        7) Žádost o zřízení veřejného osvětlení – p. Seifert 

        8) Žádost o nové projednání záměru stavby dvou roubenek 

        9) Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené 

      10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na    

            spolufinancování sociálních služeb v roce 2023 

      11) Úřední hodiny OÚ 

      12) Nájemné KD + ubytovna 

      13) Vyplacení podílu z hospodaření Služeb Vítkovice s.r.o.  

            obci za rok 2021 

      14) Plán inventur na rok 2022 

 

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:  0 

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Volba jednatele Služeb Vítkovice s.r.o. – návrh pan Marek Lambert, který 

má dlouholeté zkušenosti s vedením areálů 

 

pro : 6 

proti: 3 (Navrátilová, Hniková, Pospíšilová) 



zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

2) Schválit rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha 

 

Navýšení příjmů o   519 500,00 Kč 

Navýšení výdajů o   519 500,00 Kč 

Financování                        0,00 Kč 

Rozpočet po 4. změně : 

Příjmy :   22 876 500,00 Kč 

Výdaje :   22 876 500,00 Kč 

Financování :        - 

Rozpočet je vyrovnaný. 

 

 
pro:    5 

proti: 4 (Navrátilová, Hniková, Hnik, Pospíšilová) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2023, viz. příloha 

Rozpočtové příjmy  18 300 000,00 Kč 

Rozpočtové výdaje  17 761 547,70 Kč 

Financování        538 452,30 Kč 

Rozpočet je navrhován jako přebytkový. 

 

 

pro : 5 

proti : 4 (Navrátilová, Hniková, Hnik, Pospíšilová) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit úpravu cen vodného a stočného na rok 2023: vodné 35,- Kč/m3 + 

DPH a stočné 35,80 Kč/m3 + DPH 

 

pro :  9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Volba členů finančního výboru – návrh Ing. Helena Hochmanová a Jana 

Macháčková 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 



6) Volba členů kontrolního výboru – návrh Zora Hniková a Aneta Pospíšilová 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit žádost p. Seiferta o zřízení veřejného osvětlení v úseku Levínek a 

vyjádření k užívání komunikace. 

Vzít na vědomí a pověřit p. starostu dalším jednáním k získání podkladů a 

informací k řešení, termín do konce února 2023 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Žádost p. J. Moravce o nové projednání a posouzení záměru stavby dvou 

roubenek na pozemcích p.č. 192/17 a 129/29 v k.ú. Vítkovice 

 

pro : 0 

proti : 9 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit žádost p. Milana Rychtra o proplacení nevyčerpané dovolené, 

celkem 29 dnů 

 

pro : 4 

proti : 4 (Navrátilová, Hniková, Hnik, Pospíšilová) 

zdržel se hlasování : 1 (Rychtr) 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na spolufinancování 

sociálních služeb z rozpočtu obce Vítkovice v roce 2023 ve výši 13 291,- Kč 

městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ : 

275808 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit úpravu úředních hodin OÚ, návrh Po a St 8-12 a 13-17; Út, Čt a Pá 

dle telefonické dohody, jednou týdně do 17 hodin 

 

pro : 9 

proti : 0 



zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

12) Vzít na vědomí ceny za ubytování a stravování v ubytovně a ceny za 

pronájem KD na rok 2023, viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

13) Schválit vyplacení podílu z hospodaření Služeb Vítkovice s.r.o. obci za rok 

2021, chyběla nájemní smlouva, tudíž obec nedostala v tomto roce finanční 

částku. Návrh : 500 000,- Kč 

Bod se přesouvá na lednové zastupitelstvo. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

14) Schválit plán inventur na rok 2022, viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuze : p. Pospíšil – připojení na obecní vodovod 

                - do konce února podat vyjádření.   

 

 

Usnesení:  48/22 ZO volí p. Marka Lamberta jednatelem Služeb Vítkovice 

s.r.o. 

49/22 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha  
50/22 ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2023, 

viz. příloha 
51/22 ZO schvaluje úpravu cen vodného a stočného na rok 2023: 

vodné 35,- Kč/m3 + DPH a stočné 35,80 Kč/m3 + DPH 

52/22 ZO volí Ing. Helenu Hochmanovou a Janu Macháčkovou 

členy finančního výboru  

53/22 ZO volí Zoru Hnikovou a Anetu Pospíšilovou členy 

kontrolního výboru 

54/22 ZO bere na vědomí žádost p. Seiferta a pověřuje starostu 

dalším jednáním k získání podkladů a informací k řešení, termín do konce února 



2023 

55/22 ZO neschvaluje záměr stavby dvou roubenek na p.p.č. 

192/17 a 129/29 v k.ú. Vítkovice  

  56/22 ZO neschvaluje proplacení 29 dnů nevyčerpané dovolené    

p. Milanu Rychtrovi 

  57/22 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku 

z rozpočtu obce Vítkovice v roce 2023 ve výši 13 291,- Kč městu Jilemnice, se 

sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ : 275808 

  58/22 ZO schvaluje úřední hodiny OÚ a to jednou týdně  v úřední 

den 8-12 a 13-17 , druhý úřední den 8-12 a 13-16 hodin, Út, Čt a Pá po 

telefonické dohodě 

  59/22 ZO bere na vědomí ceny za ubytování a stravování 

v ubytovně a ceny za pronájem KD na rok 2023, viz. příloha 

  60/22 Bod týkající se vyplacení podílu z hospodaření Služeb 

Vítkovice s.r.o. obci za rok 2021 se přesouvá na lednové zastupitelstvo. 

  61/22 ZO schvaluje plán inventur na rok 2022, viz. příloha 

 

   

   

  

  

   

  

Ve Vítkovicích 13.12.2022 

 

Ověřovatelé:  Roman Vrána 

    Aneta Pospíšilová 

 

Zapisovatel : Jana Macháčková                       

                       

                        

              Milan Rychtr                                       Miroslav Vancl 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


