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

 dne 20. února 2019 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:     9                     občanů: 2 

   

 

Ověřovatelé: Vancl Miroslav 

                      Hniková Zora 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Rozpočtové opatření č. 1 

          2) Kompetence starosty k provádění rozpočtových změn 

          3) Budoucí zajištění svozu a likvidace odpadu na území   

                                 Jilemnicka – svazku obcí 

          4) Záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování  

                                 odpadu v obci prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko  

                                 s.r.o. 

          5) Smlouva o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s.r.o. 

          6) Žádost SDH o poskytnutí finančního daru na dětský  

                                 maškarní karneval 

          7) Podání žádosti o dotaci na štěpkovač 

          8) Navýšení finančního daru důchodcům 

 

 

           

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:   

proti:                     

zdržel se hlasování: 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit rozpočtové opatření č. 1 

Navýšení příjmů o 1 575 000,- Kč, výdajů o 1 030 000,- Kč, financování o 

545 000,- Kč. 

Rozpočet po změně č. 1:  Příjmy   17 948 795,41 Kč 

         Výdaje  13 877 508,52 Kč 

          Financování    4 071 286,89 Kč 

Rozpočet je přebytkový. 



 

pro:    7 

proti: 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 1 (Hniková Z.) 

…………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit v souladu s § 102 odst. 2  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění 

jednotlivých rozpočtových opatření, viz. příloha  

 
pro: 8 

proti:  1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování:  0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Vzít na vědomí informace o záměru Jilemnicka – svazku obcí zajišťovat 

společně pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování 

odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100% vlastnictví 

Jilemnicka – svazku obcí 

 

pro :  9 

proti :  0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu 

v obci Vítkovice prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100% 

vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí nejdříve od roku 2021 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s.r.o., která 

se týká budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s.r.o. smlouvu o 

sběru, přepravě, využívání a odstraňování odpadu 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

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

maškarní karneval, který se bude konat 9.3.2019, návrh 5 000,- Kč 

 

pro : 8 

proti : 0 



zdržel se hlasování : 1 (Vancl M.) 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit podání žádosti o dotaci z dotačního programu z rozpočtu 

Libereckého kraje ve výši 120 000,- Kč na pořízení štěpkovače. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit navýšení finančního daru důchodcům (jubilea a vánoční poukazy) 

z 500,- Kč na 1 000,- Kč. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

Diskuse : Paní Hniková požaduje : 

1) aby kontrolní výbor prověřil kupní a prodejní smlouvy 

s EUROSPEKTREM GROUP a s panem Josefem Rychtrem. 

2) posílat podklady do zastupitelstva v termínu 7 dní před konáním OZ 

3) do příštího zastupitelstva zpracovat hospodaření Obchůdku u školy a 

pošty Partner 

4) přezkoumat provozní dobu pošty 

   

 

Usnesení:  1/19 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1. viz. příloha 

  2/19 OZ schvaluje v souladu s § 102 odst. 2  písm a) zákona č.  

                             128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  

                             kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých  

                             rozpočtových opatření, viz. příloha   
3/19 OZ bere na vědomí informace o záměru Jilemnicka – svazku   

         obcí zajišťovat společně pro všechny členské obce sběr,  

         přepravu, využívání a odstraňování odpadu prostřednictvím  

         společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100% vlastnictví  

         Jilemnicka – svazku obcí   

4/19 OZ schvaluje záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a  

         odstraňování odpadu v obci Vítkovice prostřednictvím  

         společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100% vlastnictví  

         Jilemnicka – svazku obcí nejdříve od roku 2021 
  5/19 OZ schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO  

                            Jilemnicko s.r.o., která se týká budoucího závazku uzavřít  

                              s firmou EKO Jilemnicko s.r.o. smlouvu o sběru, přepravě,  



                            využívání a odstraňování odpadu, viz. příloha 

  6/19  OZ schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Vítkovice ve  

                             výši 5 000,- Kč na dětský maškarní karneval 9.3.2019 

  7/19  OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu  

                             z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 120 000,- Kč na  

                             pořízení štěpkovače. 

  8/19  OZ schvaluje navýšení finančního daru důchodcům                             

                           (jubilea a vánoční poukazy) z 500,- Kč na 1 000,- Kč. 

    

  

Ve Vítkovicích 20.2.2019 

 

Ověřovatelé:   Vancl Miroslav 

     Hniková Zora 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


