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

 dne 29. června  2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva: 7                         občanů:  2 

 (Omluveni : Kosina P., Hniková Z.,)  

 

Ověřovatelé:  Spilka Zdeněk 

    Vancl Miroslav 

                       

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

          1) Návrh závěrečného účtu obce Vítkovice za rok 2015 a zpráva o  

               přezkoumání hospodaření 

 2) Účetní závěrka obce Vítkovice za rok 2015 

          3) Účetní závěrka Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice  

               za rok 2015 

 4) Změna rozpočtu č. 4 

          5) Prodej pozemku p. Krása 

          6) Záměr prodeje a směny pozemku – EUROSPEKTRUM GROUP a.s. 

 7) Žádost SK Jana Harracha o finanční dar na „Rozloučení   

               s prázdninami“ 

  

  

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  7 

proti:      0            

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2015 a zprávu o 

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

 

pro:   7               

proti:  0 

zdržel se hlasování : 0 



…………………………………………………………………………………… 

 

2)  Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2015 

 
pro:  7 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit účetní závěrku Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice za 

rok 2015 

 

pro :  7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit změnu rozpočtu č. 4 

 

pro : 7 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit prodej pozemku p.č. 636/2 o výměře 25 m
2 

v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších panu Zdeňku Krásovi za cenu 50,- Kč/m
2
. Záměr prodeje byl 

vyvěšen na úřední desce od 20.5.2016  do 6.6.2016. Veškeré náklady 

s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit záměr prodeje a směny pozemků – EUROSPEKTRUM GROUP a.s 

 

pro : 5 

proti: 2 (Spilka Zd., Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit žádost  SK Jana Harracha o finanční dar na „Rozloučení 

s prázdninami“. Návrh 5 000,- Kč. 



 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení:  40/16  OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za  

                                rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to  

                              „bez výhrad“. 

        41/16  OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2015    

            42/16 OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské základní školy a  

                                mateřské školy Vítkovice za rok 2015 
            43/16 OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 4 

   44/16 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 636/2 o výměře 25 m
2  

                                                   
v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu Zdeňku Krásovi za  

                                cenu 50,- Kč/m
2
. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední  

                               desce od 20.5.2016  do 6.6.2016. Veškeré náklady  

                               s prodejem a převodem bude hradit kupující.                     

                    45/16 OZ schvaluje záměr prodeje a směny pozemků –  

                              EUROSPEKTRUM GROUP a.s. 
   

46/16 OZ schvaluje žádost  SK Jana Harracha o finanční dar ve  

                              výši 5 000,- Kč na „Rozloučení s prázdninami“   

 

Ve Vítkovicích 29.6.2016 

 

Ověřovatelé:  Spilka Zdeněk 

    Vancl Miroslav 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


