
                              Z Á P I S 
z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 23. října 2019                 

na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:     7                 občanů:  4 

  (omluveni: Hniková, Vancl) 

 

Ověřovatelé: Ing. Uhlířová Hana 

                      Ing. Machová Štěpánka 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

         

1) Informace k zimní sezóně ve snowparku 

2) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

3) Celosezónní slevy ve skiareálu Aldrov 

4) Žádost o prodej pozemku – ZO OS KOVO při Mikrotechně 

5) Žádost o prodej pozemku – A. a P. Lískovi 

6) Žádost o prodloužení podmínky zpětného odkupu 

7) Směna pozemku Obec – Farma Hucul 

 

    

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  7 

proti: 0                  

zdržel se hlasování: 0 

 

………………………………………………………………………………… 

1)Vzít na vědomí informace pana Michala Rittera k zimní sezóně 2019/2020 ve 

snowparku Jizerka 

 

pro :7 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Vzít na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice. 

 

pro : 7 



proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

3) 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 1.11.2019 do 30.11.2019. Na jednu osobu může být 

uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná. 

 

pro : 6 

proti : 1 (Navrátilová I.) 

zdržel se hlasování : 0 

p. Navrátilová – návrh – celosezónní karta pro trvale bydlící občany za 1 000,- 

Kč 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) 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 : 7 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1477/1 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších, žadatel Alena a Petr Lískovi 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) Schválit žádost manželů Suchých o prodloužení podmínky zpětného odkupu 
pozemku p.č. 366/5 o výměře 1200 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o další 2 

roky. 

 

pro : 5 

proti : 2 ( Navrátilová, Machová) 

zdržel se hlasování : 0 

 

Ing. Štěpánka Machová-  platnost smlouvy, která byla uzavřena 30.1.2017 

vypršela 30.1.2019. Chtěli-li prodloužit omezující podmínku zpětného odkupu 



pozemku, která je ve smlouvě uvedena v čl. 4, měli takto učinit před vypršením 

platnosti smlouvy. V současné době není z mého pohledu po platné právní 

stránce co prodlužovat a mělo by se postupovat podle podmínek smlouvy při 

jejím nedodržení. Měl by se znovu vyvěsit záměr o prodeji pozemku. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice - části pozemku p.č. 

1477/1 a 1489/1 a p. Karbusickou Marií a p. Ing. Karbusickým Ivanem, kteří 

jsou výlučnými vlastníky pozemku p.č. 2936/51 a Farmou Hucul s.r.o., která je 

výlučným vlastníkem pozemků p.č. 1048/3, 1050/4 a 1053/5, které vznikly na 

základě GP č. 931-130/2003 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších  

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuze : 

Odpady – p. Faistaver – informace o svozu a cenách komunál. odpadu 

 

 

Usnesení:    45/19 OZ bere na vědomí informace pana Michala Rittera k zimní  

                               sezóně 2019/2020 ve snowparku Jizerka 

46/19 OZ bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  

          obce Vítkovice.  

4719 OZ schvaluje 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 1.11.2019 do 30.11.2019. Na jednu  

         osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je  

         nepřenosná. 

                   48/19 OZ neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 270/2 v k.ú. Vítkovice                       

                             v Krkonoších, žadatel : ZO OS KOVO Mikrotechna s.r.o. 

        49/19 OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1477/1 v k.ú.  

                  Vítkovice v Krkonoších, žadatel Alena a Petr Lískovi  

        50/19 OZ schvaluje žádost manželů Suchých o prodloužení  

                  podmínky zpětného odkupu pozemku p.č. 366/5 o výměře  

                  1200 m2 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších o další 2 roky                 

                  ( do 30.1.2021) 

          51/19 OZ schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice -  

                            části pozemku p.č. 1477/1 a pozemku p.č. 1489/1 a                  

                            p.Karbusickou Marií a p. Ing. Karbusickým Ivanem, kteří jsou  



                            výlučnými vlastníky  pozemku p.č. 2936/51 a Farmou  Hucul  

                            s.r.o., která je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 1048/3,  

                           1050/4 a 1053/5, které vznikly na základě GP č. 931-130/2003  

                           vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších.   

 

 

Ve Vítkovicích 23.10.2019 

 

Ověřovatelé:   Ing. Uhlířová Hana 

     Ing. Machová Štěpánka 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                     

 

   Tomáš John                                                Milan Rychtr 

                   místostarosta                                                      starosta 

 

 

     

                   


