
                              Z Á P I S 
z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 26. června 2019                 

na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:    8                       občanů: 3 

  (omluveni : John T.) 

 

Ověřovatelé: Miroslav Vancl 

                      Zora Hniková 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

         

1)Výroční zpráva Freestyle Area vlek Jizerka – zimní sezóna 2018/2019 

2) Rozpočtové opatření č. 3 

3) Hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2018 

4) Účetní závěrka Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2018 

5) Rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na rok 2019 

6) Hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2018 

7) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2018 a zpráva o  

    přezkoumání hospodaření 

8) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2018 

9) Žádost o odkup pozemku 

        10) Žádost o finanční dar na dětský den a Vítkovickou pouť 

        11) Žádost o koupi a prodej 

        12) Žádost o bezúplatný převod 

        13) Projednání žádosti Farmy Hucul o náhradu škody 

 

    

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti:   0                 

zdržel se hlasování: 0 

 

………………………………………………………………………………… 

1)Vzít na vědomí výroční zprávu Freestyle Arey – snowpark vlek Jizerka za 

zimní sezónu 2018/2019 

 

pro : 8 

proti :  0 



zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

2) Schválit rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha 

Navýšení příjmů o 238 100,- Kč, výdajů o 2 410 000,- Kč,  

Financování – 2 171 900,- Kč 

Došlo k navýšení rozpočtu v položce veřejné osvětlení  o 60 tis. Kč – z důvodu 

zavedení el. proudu do země - havarijní stav u bytovek. 

Z administrativních důvodů nesouhlasí celková suma  u položky  3 etap oprav 

komunikací . 

Rozpočet po změně č. 3:  Příjmy   18 976 895,41 Kč 

         Výdaje  17 077 508,52 Kč 

          Financování      1 899 386,89 Kč 

Rozpočet je přebytkový. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové 

organizace za rok 2018 a jeho rozdělení : návrh – ztrátu z roku 2018 ve výši 

8 188,05 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové 

organizace za rok 2018  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace 

na rok 2019, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2018    

- ztráta 99 651,83 Kč, viz příloha 



pro : 6 

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

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2018 a zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo s „výhradami“. 

 

Dluh obce přesáhl 60% rozpočtovaných příjmů (za poslední 4 roky), hlavním 

důvodem je přijetí krátkodobého úvěru na zafinancování chodníku (do doby 

obdržení dotace), po splacení tohoto úvěru se zadluženost výrazně sníží. 

 

pro :  8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2018 

 

pro :  8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit záměr prodeje p.p.č. 270/2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších, žadatel : 

ZO OS KOVO Mikrotechna s.r.o. 

 

pro :  0 

proti :  8 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit žádost SK Jana Harracha o finanční dar na dětský den a 

Vítkovickou pouť, návrh 5 000,- Kč 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit záměr koupě pozemku p.č. 2936/56 a záměr prodeje pozemku p.č. 

187 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

 

pro : 8 

proti :  0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 



12) Schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 656/7 a 656/9 od 

Státního pozemkového úřadu 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

13) Vzít na vědomí žádost Farmy Hucul o náhradu škody z důvodu porušení 

povinností sjednaných pachtovní smlouvou 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuse : p. Suchému vypršela 2 letá lhůta k zahájení stavby, OZ pověřuje p. 

starostu jednáním. 

 

 

Usnesení:    19/19 OZ bere na vědomí výroční zprávu Freestyle Arey –  

                               snowpark vlek Jizerka za zimní sezónu 2018/2019 

20/19 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha 

  21/19 OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ  

                               Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2018 a jeho  

                               rozdělení : ztrátu z roku 2018 ve výši 8 188,05 Kč převést na  

                               účet 432–nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 

22/19 OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské ZŠ a MŠ  

          Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2018 

23/19 OZ schvaluje rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice,  

           příspěvkové organizace na rok 2019, viz. Příloha 

24/19 OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce  

          Vítkovice za rok 2018, viz příloha 

25/19 OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok  

          2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to  

         „bez výhrad“  

26/19 OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2018 

27/19 OZ neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 270/2 v k.ú. Vítkovice  

           v Krkonoších a navrhuje uzavřít nájemní smlouvu za údržbu  

          pozemku a pověřuje p. starostu dalším jednáním 

28/19 OZ schvaluje žádost SK Jana Harracha o finanční dar na  

          dětský den a Vítkovickou pouť ve výši 5 000,- Kč 

29/19 OZ schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 2936/56 a záměr        

          prodeje pozemku p.č. 187 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

30/19 OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  



          p.č. 656/7 a 656/9 od Státního pozemkového úřadu 

31/19 OZ bere na vědomí projednání žádosti Farmy Hucul o  

           náhradu škody , zastupitelstvo má vůli dovést tento spor             

           k dohodě 

 

 

Ve Vítkovicích 26.6.2019 

 

Ověřovatelé:   Miroslav Vancl 

     Zora Hniková 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


