
                              Z Á P I S 
          ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 19. prosince 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:    9                          občanů:   4 

     

 

Ověřovatelé: John Tomáš 

                      Ing. Hochmanová Helena 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Rozpočet obce Vítkovice na rok 2019 

          2) Rozpočtové opatření č. 6 

          3) Plán inventur na rok 2018 

          4) Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku Krkonošské ZŠ  

                                 a MŠ Vítkovice 

          5) Střednědobý výhled rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ na roky  

                                 2020-2021 

          6) Úprava cen vodného a stočného na rok 2019 

          7) Měsíční odměny zastupitelům od 1.1.2019 

          8) Prodej hasičské TATRY 

          9) Schválení DPP p. Volejník 

        10) Schválení podání žádosti na opravu komunikací – etapa  

                                 I.,II.,III: 

         11) Žádost o odkup pozemku 

         12) Žádost o prodloužení pronájmu Hospůdky v Údolíčku 

         13) Žádost o zavedení obecní přípojky vody a kanalizace 

         14) Ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov 2018/2019 

         

   

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

pro:  9 

proti:   0                  

zdržel se hlasování:0 

………………………………………………………………………………… 

 

1) Schválit rozpočet obce Vítkovice na rok 2019, viz. příloha 

 



pro:   9 

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Schválit rozpočtové opatření č. 6, viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Schválit plán inventur na rok 2018, viz. příloha 

  
pro: 9 

proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit žádost o navýšení neinvestičního příspěvku Krkonošské ZŠ a MŠ 

Vítkovice, příspěvkové organizace o 215 000,- Kč na celkovou roční částku 

1 415 000,- Kč. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit střednědobý výhled rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, 

příspěvkové organizace na roky 2020-2021, viz. příloha 

 

pro :  9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit úpravu cen vodného a stočného pro rok 2019 : vodné 28,70 Kč/m3 + 

DPH a stočné 24,79 Kč/m3 + DPH 

 

pro : 9 

proti : 0 
zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 



7) Schválit vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva: 

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 

1.1.2019. 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 : 9 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit prodej a předloženou smlouvu k prodeji speciálního požárního 

vozidla TATRA 148 z důvodu nevyužitelnosti za cenu 79 000,- Kč panu Petru 

Štěrbovi, viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit dohodu o provedení práce panu Jindřichu Volejníkovi na dobu od 

1.1.2019 do 31.12.2019, odměna ve výši 2 450,- Kč/měs., viz příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Volejník J.) 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit podání žádostí o podporu ze SFŽP na obnovu místní infrastruktury 

(oprava komunikací) – etapa I.,II.,III., viz příloha 

 

pro : 9 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3034 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

 

pro :  0 

proti : 9 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválit žádost p. Štěpánkové Marie o prodloužení pronájmu Hospůdky 

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



pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

13) Schválit žádost o zavedení obecní přípojky vody a kanalizace pro čp. 39, 42, 

43 a 37 

 

pro : 0 

proti :  9 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

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

2018/2019, viz. příloha 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

Proběhla diskuse ohledně vybírání poplatku za parkování na parkovišti na 

Horních Mísečkách. OZ vyjadřuje nespokojenost s výší parkovného a ukládá 

panu starostovi, aby toto stanovisko písemně sdělil řediteli firmy  Melida a.s. 

 

 

Usnesení:  59/18 OZ schvaluje rozpočet obce Vítkovice na rok 2019,rozpočet  

                               je přebytkový, viz.  příloha 

60/18 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6, viz. příloha 

         61/18 OZ schvaluje plán inventur na rok 2018, viz. příloha  

          62/18 OZ schvaluje žádost o navýšení neinvestičního příspěvku  

                               Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace o  

                               215 000,- Kč na celkovou roční částku 1 415 000,- Kč 

63/18 OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Krkonošské ZŠ a             

          MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace na roky 2020-2021 

                  64/18 OZ schvaluje úpravu cen vodného a stočného pro rok 2019 :  

                               vodné 28,70 Kč/m3 + DPH a stočné 24,79 Kč/m3 + DPH 

                   65/18 OZ schvaluje vyplácení měsíčních odměn neuvolněným  

                               členům zastupitelstva: 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 1.1.2019. 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. 

         66/18 OZ schvaluje prodej a předloženou smlouvu k prodeji  

                               speciálního požárního vozidla TATRA 148 CAS z důvodu  

                               nevyužitelnosti za cenu 79 000,- Kč panu Petru Štěrbovi,  

                               viz. příloha 

       67/18 OZ schvaluje dohodu o provedení práce panu Jindřichu  

                               Volejníkovi na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2019, odměna ve  

                               výši 2 450,- Kč/měs., viz příloha 

  68/18 OZ schvaluje podání žádostí o podporu ze SFŽP na obnovu  

                               místní infrastruktury (oprava komunikací) – etapa I.,II.,III.,  

                               viz. příloha 

  69/18 OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3034 v k.ú.  

                               Vítkovice v Krkonoších 

  70/18 OZ schvaluje  žádost p. Štěpánkové 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.  
71/18 OZ neschvaluje žádost o zavedení obecní přípojky vody a    

          kanalizace pro čp. 39, 42, 43 a 37 

72/18 OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov  

          na zimní sezónu 2018/2019, viz. příloha 

 

          

   
    

Ve Vítkovicích 19.12.2018 

 

Ověřovatelé:   John Tomáš 

     Ing. Helena Hochmanová 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

 

 

          

 

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 



 

                       


