
                              Z Á P I S 
z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne                                 

27. listopadu 2019  na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

Přítomno členů zastupitelstva:    8                  občanů:  4 

  (omluveni: John T.) 

 

Ověřovatelé: Ing. Helena Hochmanová 

                      Miroslav Vancl 

 

Zapisovatel: Macháčková Jana   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

         

1) Rozpočtové opatření č. 6 

2) Rozpočtové opatření č. 7 

3) Ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov 2019/2020 

4) Prodej pozemku 

5) Směna pozemků 

6) Žádost o prodloužení pronájmu Hospůdky v Údolíčku 

7) Plán zimní údržby komunikací 

8) Návrh na odkup části KD 

9) Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 1/2019, o místním  

    poplatku ze psů 

        10) Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 2/2019, o místním  

              poplatku z pobytu 

        11) Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 3/2019, o místním   

               poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  

               využívání a odstraňování komunálních odpadů 

        12) Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice č. 4/2019, kterou se zrušuje 

              Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání   

              veřejného prostranství 

 

    

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  8 

proti: 0                  

zdržel se hlasování: 0 

 

………………………………………………………………………………… 



1)Vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 6, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :  0 

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Schválit rozpočtové opatření č. 7, viz. příloha 

 

pro : 6 

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

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Hniková požaduje do příštího zastupitelstva předložit rozúčtování § 3392- 

náklady na opravu podlahy v KD 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

2019/2020, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

4) Schválit prodej pozemku p.č. 1477/1 část a + b o výměře 404 m2 v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších manželům Lískovým za cenu 20 200,- Kč + DPH. 

Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 25.10.2019 do 11.11.2019. 

Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Schválit směnu pozemků mezi obcí Vítkovice - části pozemku p.č. 1477/1 a 

1489/1o výměře 48 178 m2  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 o celkové výměře 1 699 m2 vše 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce od 

25.10.25019 do 11.11.2019. Veškeré náklady se směnou a převodem bude 

hradit Farma Hucul.     



 

 

pro : 7 

proti : 1 (Hniková I.) 

zdržel se hlasování :0 

 

p. Hniková – i přes zpracovaný cenový odhad mě nepřipadá vhodné směňovat 

výměrově nesourodé pozemky. 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

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

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Schválit Plán zimní údržby komunikací obce Vítkovice, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) Schválit návrh na odkup části kulturního domu 

V současné době OZ nesouhlasí s odkupem části KD 

pro : 8 

proti: 0 

zdržel se hlasování : 0 

 

OZ pověřuje starostu sjednáním  osobní schůzky s  p. Ing. Janou Zápotockou a 

členy zastupitelstva. 

…………………………………………………………………………………… 

 

9) Schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 1/2019, o místním  

poplatku ze psů 

 

pro : 8 



proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

10) Schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 2/2019, o místním  

poplatku z pobytu 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová I.) 

…………………………………………………………………………………… 

 

11) Schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 3/2019, o místním  

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

12) Schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 4/2019, kterou se 

zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání  

veřejného prostranství 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Usnesení:    52/19 OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, viz. příloha  

53/19 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7, viz. příloha 

54/19 OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov  

          na zimní sezónu 2019/2020, viz. příloha                    

55/19 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 1477/1 část a + b (dle GP  

          č. 1211-105/2019)  o výměře 404 m2 v k.ú. Vítkovice  

          v Krkonoších manželům  Lískovým za cenu 20 200,- Kč +  

          DPH. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od  

          25.10.2019 do 11.11.2019. Veškeré náklady s prodejem a  

          převodem bude hradit kupující. 



56/19 OZ schvaluje směnu pozemků mezi obcí Vítkovice - části  

 pozemku p.č. 1477/1 (dle GP č. 1211-105/2019) a 1489/1 o  

 celkové výměře 48 178 m2  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 o celkové výměře 1 699 m2 vše v k.ú.    

Vítkovice v Krk. Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce od 

25.10.25019 do 11.11.2019. Veškeré náklady se směnou a  

převodem bude hradit Farma Hucul s.r.o., Ing. Ivan Karbusický a  

p. Marie Karbusická   

57/19 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.  
58/19 OZ schvaluje Plán zimní údržby komunikací obce Vítkovice, viz.  

          příloha 

59/19 OZ neschvaluje v současné době návrh na odkup části kulturního  

          domu a pověřuje p. starostu sjednáním  osobní schůzky s  p. Ing.  

          Janou Zápotockou a členy zastupitelstva. 

60/19 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 1/2019,  

          o místním  poplatku ze psů 

61/19 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 2/2019,  

          o místním poplatku z pobytu 

62/19 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 3/2019,  

o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů 

63/19 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vítkovice č. 4/2019,  

          kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním  

          poplatku za užívání  veřejného prostranství 

 

Ve Vítkovicích  27.11.2019 

 

Ověřovatelé:   Ing. Helena Hochmanová 

     Miroslav Vancl 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                     

 

   Tomáš John                                                Milan Rychtr 

                   místostarosta                                                      starosta 



 

 

     

                   


