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

 dne 7. října 2020  na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:   7               občanů: 3 

   (omluven : Vancl M., Volejník J.) 

 

Ověřovatelé: Ing. Štěpánka Machová 

   Ilona Navrátilová  

 

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

 

 1) Rozpočtové opatření č. 4 

 2) Záměr prodeje pozemku – manželé Nechanický 

 3) Záměr prodeje pozemku – Petr Brož 

 4) Záměr prodeje pozemku – manželé Kolační 

 5) Záměr prodeje pozemku – OS KOVO Mikrotechna 

 6) Záměr prodeje pozemku – p. Černoušek 

 7) Záměr prodeje pozemků – Doc.Ing.Jiří Oliva 

 8) Záměr směny pozemků – JWT, s.r.o. 

 9) Převod pozemků pod chodníkem z LK na Obec Vítkovice 

        10) Žádost o možnost parkování – manželé Petrovi 

        11) Celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov 

        12) Poplatek za odpady na rok 2021 

        13) Pravidla spolufinancování nově budovaných veřejných částí  

               vodovodních a kanalizačních přípojek 

        14) Zajištění TDI na akci „Vítkovice,Vurmovka – rozšíření vodovodu“ 

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 7 

proti:  0                 

zdržel se hlasování: 0 

 

p. Hniková – v programu jednání není uvedeno záměr prodeje nýbrž žádost o 

koupi 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha 



Navýšení příjmů o 620 000,- Kč a výdajů o 2 958 500,- Kč. 

Rozpočet po změnách : 

Příjmy :   14 274 356,86 Kč 

Výdaje :   14 368 849,99 Kč 

Financování :         94 493,13 Kč 

Rozpočet je schodkový. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji, vzniklý zafinancováním stavby vodovodu 

Vurmovka bude pokryt rezervou na bankovních účtech. Příjem dotace ze SFŽP 

na stavbu vodovodu se očekává až v roce 2021. 

 

pro : 5 

proti : 2 (Hniková, Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 0 

p. Hniková prosí o zaslání podkladů k zastávce u hotelu Praha 

…………………………………………………………………………………… 
 

2) Schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2986/27 o výměře 524 m2 v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších manželům Nechanickým. 

 

pro : 1 (Hniková) 

proti : 5 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 
 

3) Schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 882/3 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších p. Petru Brožovi 

 

pro : 0 

proti : 6 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 
 

4) Schválit záměr prodeje pozemku p.č. 934/6 o výměře 148 m2 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších manželům Kolačným. 

 

pro : 1 (Hniková) 

proti : 6 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 
 

5) Schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 270/2 o výměře 8 m2 v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších Základní organizaci OS KOVO Mikrotechna Praha 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 



…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 691/9 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších panu  Tomáši Černouškovi 

 

pro : 0 

proti : 7 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit záměr prodeje pozemků p.č. 368 o výměře 680 m2 a p.č. 2934 o 

výměře 94 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu Doc.Ing. Jiřímu Olivovi, 

PhD. 

 

pro : 0 

proti : 7 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit záměr bezúplatné směny pozemků dle geometrického plánu č. 1202-

75/2019 mezi obcí Vítkovice - pozemek p.č. 2964/8 o výměře 37m2 a firmou 

JWT, s.r.o. –pozemky p.č. 805/2 o výměře 20 m2 a p.č. 2964/2 “a“ o výměře 35 

m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších.  

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit bezúplatný převod pozemků pod nově vybudovaným chodníkem 

podél silnice II/286 z Libereckého kraje na Obec Vítkovice. Předmětem 

převodu budou pozemky, oddělené z p.p.č. 3082/2 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších v geometrickém plánu č. 1174-107/2018 ze dne 5.11.2018 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské 

zbrojnice v zimní sezóně 2020/2021, za stejných podmínek jako v loňské zimní 

sezóně, a to od 1.12.2020 do 31.3.2021 za částku 5 000,- Kč . 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale bydlící 



občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro  ostatní z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a 

na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , dětská z 4 000,- Kč na 3 500,- Kč 

při koupi karty v době od 1.11.2020 do 30.11.2020. Na jednu osobu může být 

uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná. 

 

pro : 3 

proti : 2 (Hniková, Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 2 (John, Machová) 

 

p. Navrátilová –pro místní občany by měla být celosezónní karta za 1 000,- Kč 

p. Hniková – nesouhlasí z důvodu, že pro trvale bydlící občany by cena měla 

být výrazně nižší 

…………………………………………………………………………………… 

12) Vzít na vědomí informace o poplatku za odpady na rok 2021, cena zůstává 

stejná 

 

pro : 7 

proti:0 

zdržel se hlasování :0 

 

p. Hniková prosí o předložení vyúčtování úsporných opatření týkající se 

14denního svozu  

…………………………………………………………………………………… 

13) Projednat materiál „Pravidla spolufinancování nově budovaných veřejných 

částí vodovodních a kanalizačních přípojek“ a odsouhlasit navržené postupy 

včetně stanovení příspěvků (darů) za pořízení veřejných částí vodovodních a 

kanalizačních přípojek podle předloženého návrhu. 

 

pro : 5 

proti : 2 (Hniková, Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Hniková – s pravidly spolufinancování přípojek nesouhlasím z těchto 

důvodů, výše příspěvků jsou pro mne nepřijatelné. Nemyslím si, že byť i za 

menší úplatu financovat soukromé části vod. a kan. přípojek a to všem objektům 

na území obce, kde se plánuje pokládka nových vod. a kan. sítí. Vodoměrné 

šachty by si měl vždy hradit majitel objektu. V pravidlech nejsou ošetřeny velké 

developerské projekty, komerční stavby a obytné objekty, které obci nejvíce 

škodí, co se týká potřeby vody. Hlavním důvodem je fakt, že tato pravidla se 

schvalují v době, kdy již celý proces běží a vše je vyprojektováno obcí a 

vykomunikováno s občany. 

 



p. Uhlířová - schválené příspěvky jsou určeny pouze pro vlastníky rodinných 

domů a rekreačních chalup a jejich výše mimo ceny pro trvale žijící občany 

pokryjí realizační cenu veřejných částí přípojek beze zbytku. Pokud by se tato 

pravidla dnes neschválila, byly by v platnosti staré ceny, které jsou výrazně 

nižší. 

…………………………………………………………………………………… 

14) Schválit nabídku Ing. Hany Uhlířové na zajištění TDI na akci 

„Vítkovice,Vurmovka – rozšíření vodovodu“, pro investora Obec Vítkovice, za 

celkovou cenu 100 000 Kč bez DPH, viz. příloha 

 

pro : 5 

proti : 2 (Hniková, Navrátilová) 

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Navrátilová – bez výběrového řízení schvalujeme technický dozor investora 

(obce) na akci, která už 1 měsíc běží 

…………………………………………………………………………………… 

 

Diskuse : 

 

p. Hniková žádá o poslání projektové dokumentace na vodovod Vurmovka a 

projekt Singltrek, včetně stavebního povolení. 

Dále žádá starostu, aby byly zastupitelům předkládány k nahlédnutí veškeré 

projekty, které jsou určeny ke stavebním povolením. 

 

 

Usnesení:  44/20 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha 

45/20 OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2986/27 o 

výměře 524 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Nechanickým. 

46/20 OZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 882/3 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších p. Petru Brožovi 

4720  OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 934/6 o výměře 

148 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Kolačným. S majitelem 

pozemku bude sepsána dohoda za účelem přístupu k pozemku. 

48/20 OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 270/2 o 

výměře 8 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších Základní organizaci OS 

KOVO Mikrotechna Praha 

49/20 OZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 691/9 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších panu  Tomáši Černouškovi 

50/20 OZ neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 368 o výměře 

680 m2 a p.č. 2934 o výměře 94 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

panu Doc.Ing. Jiřímu Olivovi, PhD. 

51/20 OZ schvaluje záměr bezúplatné směny pozemků dle 



geometrického plánu č. 1202-75/2019 mezi obcí Vítkovice - pozemek 

p.č. 2964/8 o výměře 37m2 a firmou JWT, s.r.o. –pozemky p.č. 805/2 o 

výměře 20 m2 a p.č. 2964/2 “a“ o výměře 35 m2 vše v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších. 

52/20 OZ schvaluje bezúplatný převod pozemků pod nově 

vybudovaným chodníkem podél silnice II/286 z Libereckého kraje na 

Obec Vítkovice. Předmětem převodu jsou pozemky, oddělené z p.p.č. 

3082/2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších v geometrickém plánu č. 1174-

107/2018 ze dne 5.11.2018 

53/20 OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnost 

parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně 2020/2021, za 

stejných podmínek jako v loňské zimní sezóně, a to od 1.12.2020 do 

31.3.2021 za částku 5 000,- Kč . 

54/20 OZ neschvaluje slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov 

pro trvale bydlící občany ze 3 500,- Kč na 2 500,- Kč , pro  ostatní 

z 6 000,- Kč na 5 500,- Kč a na vleku Jizerka z 5 000,- Kč na 4 500,- Kč , 

dětská z 4 000,- Kč na 3 500,- Kč při koupi karty v době od 1.11.2020 do 

30.11.2020. Na jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a 

je nepřenosná. 

55/20 OZ bere na vědomí informace o poplatku za odpady na rok 

2021, cena zůstává stejná 

56/20 OZ projednalo materiál „Pravidla spolufinancování nově 

budovaných veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek“ a 

souhlasí s navrženými postupy včetně stanovení příspěvků (darů) za 

pořízení veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek podle 

předloženého návrhu. 

57/20 OZ schvaluje nabídku Ing. Hany Uhlířové na zajištění TDI 

na akci „Vítkovice,Vurmovka – rozšíření vodovodu“, pro investora Obec 

Vítkovice, za celkovou cenu 100 000,- Kč bez DPH,viz. příloha 

 
 

Ve Vítkovicích 7.10.2020 

 

Ověřovatelé:   Ing. Štěpánka Machová 

     Ilona Navrátilová 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 



                       


