
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Z Á P I S 

 
z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

dne 13. prosince 2017 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. 

 

 

Přítomno členů zastupitelstva :  8   občanů:  6 

 (Omluveni:  Spilka Zd.) 

 

Ověřovatelé:  Ing. Uhlířová Hana 

    Navrátilová Ilona 

                       

Zapisovatel: Macháčková Jana 

 

  

Program jednání: Kontrola plnění usnesení  jejichž termín prošel. 

 

 1) Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2018 

 2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ  

              Vítkovice 2019-2020 

 3) Žádost o změnu výše dotace obce pro Krkonošskou ZŠ aMŠ Vítkovice 

 4) Rozpočtové opatření č. 7 

 5) Návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice 

 6) Odměny zastupitelům podle nové právní úpravy 

          7) Úprava cen vodného a stočného 

          8) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz komunálních  

              odpadů 

 9) Směrnice obce 

        10) Proplacení dovolené 

        11) Žádost o prodloužení pronájmu Hospůdky v údolíčku 

        12) Zřízení věcného břemene služebnosti cesty 

        13) Výjezdy dobrovolných hasičů 

         

 

  

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 8 

proti:  0              

zdržel se hlasování: 0 



………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2018, viz. příloha 

 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování :0 

………………………………………………………………………………… 

2)  Schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Krkonošské základní školy a 

mateřské školy Vítkovice  na roky 2019-2020, viz příloha 

 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit žádost o změnu výše dotace obce Vítkovice pro Krkonošskou 

základní školu a mateřskou školu Vítkovice, navýšení o 100 000 Kč, na 

celkovou roční částku 1 300 000,- Kč.  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit Rozpočtové opatření č. 7, viz příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice v celkové výši 34 763,- 

Kč, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve 

stávající výši podle nové právní úpravy. Místostarosta 3 000,- Kč, člen 

zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru 900,- Kč, člen zastupitelstva, 

který je zároveň člen výboru 600,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 

300,- Kč. Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 



jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit úpravu cen vodného a stočného pro rok 2018 : vodné 22,71 Kč/m
3
 + 

DPH a stočné 23,03 Kč/m
3
 + DPH 

 

pro : 7 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit  obecně závaznou vyhlášku č. 1 /2017, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 

pro :  6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 (Kosina P., Navrátilová I.) 

…………………………………………………………………………………… 

9) Vzít na vědomí vnitřní směrnici č. 1/2017 – zásoby, jejich evidence a 

oceňování, č. 2/2017 – směrnice pro vedení pokladny, č. 3/2017 – zásoby, jejich 

evidence a oceňování, č. 4/2017 – o cestovních náhradách, č. 5/2017 – o formě 

stravování a poskytování finančních příspěvků na stravování zaměstnancům 

Obce Vítkovice 

 

pro : 7 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 0 

……………………………………………………………………………………  

10) Schválit proplacení zbytkové dovolené (15,5 dní) p. starostovi za rok 2016. 

Dovolená nebyla vyčerpána z důvodu dvouměsíční pracovní neschopnosti 
 

 

pro : 6 

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

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o prodloužení pronájmu 

Hospůdky v Údolíčku na další rok za stejných podmínek jako v loňském roce. 

 



pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválit žádost manželů Šachlových  o zřízení věcného břemene – 

služebnosti cesty na pozemku p.č. 962/10 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších za 

úplatu 1 000,- Kč. 

 

Pro :0 

Proti :8 

Zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

13) Schválit manž. Šachlovým  souhlas s užíváním pozemku p.č. 962/10 v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších k přístupu k nemovitostem k nemovitostem bez dalšího 

právního vztahu. 

 

Pro : 8 

Proti : 0 

Zdržel se hlasování : 0 

………………………………………………………………………………….. 

14) Schválit pověření p. starosty jednáním a vymáháním finanční částky za 

plané výjezdy dobrovolných hasičů obce Vítkovice a odměny členům 

výjezdové jednotky ve výši 2 000,- Kč. 

 

Pro :8 

Proti :0 

Zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

Usnesení :   82/17 OZ schvaluje Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2018,  

                               viz. příloha 

  83/17 OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu  

                               Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na roky 2019-2020, viz  

                               příloha 

  84/17 OZ schvaluje žádost o změnu výše dotace obce Vítkovice  

                               pro Krkonošskou  ZŠ a MŠ Vítkovice, navýšení o 100 000  

                               Kč, na celkovou roční částku 1 300 000,- Kč.   

  85/17 OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7, viz příloha 

                     86/17 OZ schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice  

                               v celkové výši 34 763,- Kč, viz. příloha 



  87/17 OZ stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce  

                             odměny za měsíc v následujících částkách : Místostarosta  

                               3 000,- Kč, člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou  

                             výboru 900,- Kč, člen zastupitelstva, který je zároveň člen  

                               výboru 600,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 300,-  

                             Kč. Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě  

                             nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena  

                             zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne  

                             složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení  

                             jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne  

                             zvolení do příslušné funkce. 

  88/17 OZ  schvaluje úpravu cen vodného a stočného pro rok 2018 :  

                             vodné 22,71 Kč/m
3
 + DPH a stočné 23,03 Kč/m

3
 + DPH 

                     89/17  OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1 /2017,                                                           

                                 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,   

                                 sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

                                 komunálních  odpadů 

  90/17  OZ bere na vědomí vnitřní směrnici č. 1/2017 – zásoby,  

                                jejich evidence a oceňování, č. 2/2017 – směrnice pro  

                               vedení pokladny, č. 3/2017 – zásoby, jejich evidence a  

                               oceňování, č. 4/2017 – o cestovních náhradách, č. 5/2017 –   

                               o formě stravování a poskytování finančních příspěvků na  

                               stravování zaměstnancům Obce Vítkovice 

  91/17 OZ schvaluje proplacení zbytkové dovolené (15,5 dní)                          

                                p. starostovi za rok 2016. Dovolená nebyla vyčerpána  

                                z důvodu dvouměsíční pracovní neschopnosti 
  92/17 OZ schvaluje  žádost p. Štěpánkové a p.  Jindřiškové o  

                               prodloužení pronájmu Hospůdky v Údolíčku na další rok za  

                               stejných podmínek, a to za cenu 12 000,- Kč.  

                               Nájemné  bude hrazeno měsíčně, elektrická energie bude  

                               hrazena měsíčními zálohami ve výši  2000,- Kč a bude  

                               vyúčtována podle ročního vyúčtování dodavatele. Vodné a  

                               stočné bude placeno paušálně částkou 3 000,- Kč/rok+ DPH.  
  93/17 OZ neschvaluje  žádost manželů Šachlových  o zřízení  

                               věcného  břemene – služebnosti cesty na pozemku p.č.  

                               962/10 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších.  

.                    94/17 OZ schvaluje manželům Šachlovým  užívání pozemku p.č.  

                               962/10 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších k přístupu  

                               k nemovitostem bez dalšího právního vztahu.  

  95/17 OZ schvaluje  pověření p. starosty jednáním a vymáháním  

                               finanční částky za plané výjezdy výjezdové jednotky  obce  

                               Vítkovice a poskytnutí daru členům výjezdové jednotky ve  

                               výši 2 000,- Kč, viz. příloha 



 

    

Ve Vítkovicích  13.12.2017 

 

Ověřovatelé:  Ing. Uhlířová Hana 

    Navrátilová Ilona  

      

 

Zapisovatel :  Macháčková Jana 

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

             místostarosta                                                     starosta 

 

 

                       


