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

 dne 19. února 2020 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   9                    občanů: 7 

   

Ověřovatelé: Vancl Miroslav 

                      Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Žádost o poskytnutí dotace z „Programu doprava LK“ na  

                                 výstavbu singltreku 

          2) Žádost o poskytnutí dotace z „Programu podpora jednotek  

                                 požární ochrany obcí LK“ na nákup věcného vybavení  

                                 jednotky 

          3) Žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP na rozšíření vodovodu    

                                 lokalita Vurmovka 

          4) Rozpočtové opatření č. 1 

          5) Žádost SDH o poskytnutí finančního daru na dětský  

                                 maškarní karneval 

        6) Žádost o pronájem obecních pozemků – Farma Hucul 

          7) Žádost o pronájem obecních pozemků – Tomáš a Lenka  

                                 Johnovi 

          8) Žádost o pronájem pozemku – p. Kotlabová 

          9) Odkup vozu VW transporter od Služeb Vítkovice s.r.o. 

 

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti:     0                

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit žádost o poskytnutí dotace z „Programu doprava LK“ na výstavbu 

singltreku. Schválit vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl a pověřit 

pana starostu podepsáním smlouvy. 

  

pro:    6 

proti: 2 (Hniková Z., Navrátilová I.) 



zdržel se hlasování : 1 (Machová Š.) 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit Žádost o poskytnutí dotace z „Programu podpora jednotek požární 

ochrany obcí LK“ na nákup věcného vybavení jednotky. Schválit vyčlenění 

finančních prostředků na vlastní podíl a pověřit pana starostu podepsáním 

smlouvy. 

 
pro: 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP na rozšíření vodovodu - lokalita 

Vurmovka. Schválit vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl a pověřit 

pana starostu podepsáním smlouvy. 

 

pro :  9 

proti : 0  

zdržel se hlasování : 0 

p. Hniková : vzhledem k výhledově plánované výstavbě vodovodu v lokalitě 

Vurmovka je nutná i pokládka kanalizace v téže oblasti 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit rozpočtové opatření č. 1, viz příloha 

Navýšení příjmů o 100 000,- Kč (doplatek dotace LK z roku 2019) 

Rozpočet po změnách : 

Příjmy :   12 551 484,61 Kč 

Výdaje :   11 152 349,99 Kč 

Financování :    1 199 134,62 Kč 

Rozpočet je přebytkový. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit žádost SDH Vítkovice o poskytnutí finančního daru na dětský 

maškarní karneval, který se bude konat 8.3.2020, návrh 5 000,- Kč  

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost Farmy Hucul o pronájem obecních pozemků (viz. příloha), na 

využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2020-2021 za cenu              

1 000,- Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 



Odkládá se na příští zastupitelstvo. 

pro :  

proti :  

zdržel se hlasování :  

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem obecních pozemků 

(viz. příloha), na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 

2020-2021 za cenu 1 000,- Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

Odkládá se na příští zastupitelstvo. 

pro :  

proti :  

zdržel se hlasování :  

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit žádost p. Kotlabové o pronájem obecních pozemků (viz. příloha), na 

využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2020-2021 za cenu              

1 000,- Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva 

Odkládá se na příští zastupitelstvo. 

pro :  

proti :  

zdržel se hlasování :  

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit odkup vozu VW transporter od Služeb Vítkovice s.r.o. za cenu 

250 000,- Kč. Vozidlo bude pořízeno pro  JSDHO Vítkovice. 

 

pro : 7 

proti : 2 (Hniková Z., Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

Diskuse :  

p. Hniková Zora : s žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu singltreku 

nesouhlasím z důvodů : 

- zastupitelům nebyla do dnešního dne předložena projektová dokumentace, ani 

rozpočet za dané dílo 

- v zápise z 9. schůze ze dne 13.11.2013 byla schválena pouze studie daného 

díla za částku 50 000,- Kč 

- v zápise ze 7. schůze ze dne 16.7.2014 byla vzata na vědomí fakta o stavu 

singltreku a schválena částka na zajištění vstupních podkladů 

- výstavbou tohoto díla bude trvale poškozena lokalita Aldrov nejen co se týká 

lesního porostu, ale i zatížení dané lokality odpadky a hlukem 

- návratnost výstavby nulová 

- každoroční údržba díla si myslím, že bude přesahovat náklady do ní vložené 

-téměř všichni voliči naší strany, včetně místního mysliveckého spolku 



Krakonoš Vítkovice si nepřejí takovýto zásah do dané lokality 

- Myslivecký spolek Krakonoš Vítkovice mají tuto lokalitu pronajatou k honitbě 

- neznáme stav, zda jsou osloveni všichni majitelé pozemků, kde bude výstavba 

singltreku probíhat a zda jsou zajištěny jejich písemné souhlasy 

p. starosta – Na singltrek je vydán územní souhlas – stavba povolena. Majitelé 

pozemků se stavbou souhlasí. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na OÚ. 

 

p. Hniková Z. a p. Navrátilová I – žádají o zařazení bodu  „Obecně závazná 

vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území obce 

Vítkovice“ 

  

p. Hniková -  dne 31.12.2019 došlo k přerušení dodávky vody v horních 

Vítkovicích. Bylo zjištěno, že kapacita vrtů zásobující VHJ nad panem Kvardou 

jsou nedostačující. Vzhledem k plánované zástavbě v lokalitě nad snowparkem 

Jizerka, doporučuji min. 50% finanční spoluúčast dané firmy na posílení 

kapacity vrtů, případně i geologického průzkumu. 

p. starosta – kapacita vrtů je dostačující, bohužel  došlo k poruše 

 

p. Hniková – prosí o předložení seznamu požárních hydrantů s pravidelnými 

kontrolami. Termín : veřejné zasedání zastupitelstva – březen 2020 

 

Usnesení:  1/20 OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu  

                             doprava LK“ na výstavbu singltreku, vyčlenění finančních  

                             prostředků na vlastní podíl a pověřuje pana starostu  

                             podepsáním smlouvy. 

  2/20 OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu  

                             podpora jednotek požární ochrany obcí LK“ na nákup  

                             věcného vybavení jednotky, vyčlenění finančních prostředků  

                             na vlastní podíl a pověřuje pana starostu podepsáním  

                             smlouvy. 

3/20 OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFŽP na  

        rozšíření vodovodu - lokalita Vurmovka, vyčlenění finančních  

        prostředků na vlastní podíl a pověřuje pana starostu  

        podepsáním smlouvy. 
4/20 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1, viz příloha 

  5/20 OZ schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Vítkovice ve  

                             výši 5 000,- Kč na dětský maškarní karneval 8.3.2020 

  6/20 OZ přesouvá  všechny 3 žádosti o pronájem obecních  

                             pozemků na příští  zastupitelstvo  

7/20 OZ schvaluje  odkup vozu VW transporter od Služeb  

        Vítkovice s.r.o. za cenu 250 000,- Kč. Vozidlo bude pořízeno  

        pro JSDHO Vítkovice.  



   

  

Ve Vítkovicích 19.2.2020 

 

Ověřovatelé:   Vancl Miroslav 

     Volejník Jindřich 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


