
                              Z Á P I S 

 
          z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 8. listopadu 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva :  8   občanů:  4 

 (Omluveni:  Spilka Zd.) 

 

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

     Kosina Petr 

                       

 

Zapisovatel: Macháčková Jana 

 

  

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

 

 1) Plán inventur na rok 2017 

 2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2018-2021 

 3) Vánoční poukazy 

 4) Žádost o odkoupení pozemků 

 5) Smlouva o nájmu pozemků 

 6) Komise pro výběrové řízení na Prodloužení kanalizačního řadu a  

               rozšíření rezervoáru pitné vody 

          7) Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou 

          8) Zřízení informačního centra 

 9) Ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu  

               2017/2018 

        10) Slevy skiareál Aldrov 

        11) Sleva – děti skiareál Aldrov 

 

  

  

 ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 8 

proti:  0              

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

 



1) Schválit Plán inventur na rok 2017, viz. příloha 

 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vítkovice na roky 

2018-2021, viz příloha 

 

pro: 7 

proti: 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši 

500,- Kč v Obchůdku u školy ve Vítkovicích. Datum vyzvednutí do 31.1.2018  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit záměr prodeje parcely p.č. 132/2 o výměře 18 m2 p. Mgr. Ing. 

Radomíru Durďákovi 

pro : 0 

proti : 8 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí Vítkovice na pozemky 

p.č. 55/2, 56/1, 16/2, 16/3, 16/6 a 15/1 zapsané v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem v Semilech na LV č. 485, na dobu určitou a to od 

1.12.2017 do 30.11.2022 a pověřuje p. starostu jednáním o ceně. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit komisi pro výběrové řízení na Prodloužení kanalizačního řadu a 

rozšíření rezervoáru pitné vody ve složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr a 

Tomáš John, náhradník Jindřich Volejník 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 



7) Schválit smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. 

RD/0317457439/LCD 

 

pro : 6 

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

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit zřízení Informačního centra v Obchůdku u školy ve Vítkovicích 

 

pro :  7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu 

2017/2018, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

……………………………………………………………………………………  

10) Schválit vydávání Vítkovické karty hosta , VIP karet a slevových karet : 

Vítkovická karta hosta – sleva 15% na tří a vícedenní jízdné + sleva 25% na 

vstupné do bazénu, sauny a solné jeskyně ve Sportovním centru v Jilemnici 

Seznam bezplatných VIP karet : 2 ks Horská služba Krkonoše 

      7 ks lanovka (půjčování je evidováno v knize) 

Slevové karty : Hasiči, Policie, Plasteko Studenec  po 2 ks á 2 500,- Kč 

                         Sportcentrum Jilemnice  2 ks (lístky do bazénu) 

                         SK Vítkovice za  900,- Kč (40dní) 

                         Zaměstnanci za 500,- Kč (40dní) 

                           Sportovní gymnázium Jilemnice 6 ks á 1000,- Kč pro studenty  

                         tréninkové skupiny snowboardistů 

 

 

pro : 6 

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

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit  slevové karty pro trvale bydlící děti ve věku od 6 do 18let :  

Celosezónní karta za 900,- Kč 

30ti denní karta za 300,- Kč 

Od 6 do 15 let organizovaná skupina od 3 dětí s dospělým doprovodem zdarma 

pro : 6 

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



zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

  
Usnesení :   71/17 OZ schvaluje Plán inventur na rok 2017, viz. příloha  

  72/17 OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 

            Vítkovice na roky 2018-2021, viz příloha 

  73/17 OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na 

             odběr zboží ve výši 500,- Kč v Obchůdku u školy ve  

    Vítkovicích. Datum vyzvednutí do 31.1.2018  

   74/17 OZ neschvaluje záměr prodeje parcely p.č. 132/2 o výměře           

                      18 m
2
 v k.ú. Vítkovice v Krk. a pověřuje p. starostu  

                                jednáním s p. Mgr.Ing. Radomírem Durďákem 

  75/17 OZ schvaluje nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí  

                               Vítkovice na pozemky p.č. 55/2, 56/1, 16/2, 16/3, 16/6 a  

                                15/1 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním  

                                úřadem v Semilech na LV č. 485, na dobu určitou a to od  

                                1.12.2017 do 30.11.2022  a pověřuje p. starostu jednáním  

                                s p. Kobrovou o ceně 

  76/17 OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na Prodloužení  

                               kanalizačního řadu a rozšíření rezervoáru pitné vody ve  

                               složení : Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš John,  

                               náhradník Jindřich Volejník 

  77/17 OZ  schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi  

                               ručitelem a bankou č. RD/0317457439/LCD 

  78/17  OZ schvaluje zřízení Informačního centra v Obchůdku u  

                                školy ve Vítkovicích 

  79/17  OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu  

                                Aldrov na zimní sezónu 2017/2018, viz. příloha 

  80/17 OZ schvaluje vydávání Vítkovické karty hosta , VIP karet a  

                               slevových karet : 

                               Vítkovická karta hosta – sleva 15% na tří a vícedenní jízdné  

                                + sleva 25% na vstupné do bazénu, sauny a solné jeskyně ve  

                                Sportovním centru v Jilemnici 

                                Seznam bezplatných VIP karet :  

                                2 ks Horská služba Krkonoše 

    7 ks lanovka (půjčování je evidováno v knize) 

                              Slevové karty :  

                              Hasiči, Policie, Plasteko Studenec  po 2 ks á 2 500,- Kč 

                              Sportcentrum Jilemnice  2 ks (lístky do bazénu) 

                              SK Vítkovice za  900,- Kč (40dní) 

                              Zaměstnanci za 500,- Kč (40dní) 



                             Sportovní gymnázium Jilemnice 6 ks á 1000,- Kč pro  

                     studenty  tréninkové skupiny snowboardistů 

  81/17 OZ schvaluje slevové karty pro trvale bydlící děti ve věku  

                             od 6 do 18 let : celosezónní karta za 900,- Kč 

      30ti denní karta za 300,- Kč 

od 6 do 15 let organizovaná skupina od 3 dětí s dospělým          

doprovodem zdarma 

 

 

 

 

   

Ve Vítkovicích  8.11.2017 

 

Ověřovatelé:  John Tomáš 

    Kosina Petr  

      

 

Zapisovatel :  Macháčková Jana 

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

             místostarosta                                                     starosta 

 

 

                       


