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

 dne 18. listopadu 2020  na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17. hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:     8             občanů: 1 

   (omluven : Vancl M.) 

 

Ověřovatelé: Tomáš John 

   Zora Hniková  

 

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

 

 1) Rozpočtové opatření č. 5 

 2) Plán inventur na rok 2020 

 3) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce  

 4) Jízdní řád ve skiareálu Aldrov 2020/2021 

 5) Záměr pronájmu Hospůdky v Údolíčku – p. M. Štěpánková 

 6) Záměr pronájmu obecního pozemku – manželé Nechanický 

 7) Záměr prodeje pozemků – Kateřina Štěpová 

 8) Prodej pozemku – ZO OS KOVO Mikrotechna Praha 

 9) Směna pozemků  

        10) Schválení zhotovitele singltreku 

        11) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací 

        12) Schválení podání žádosti o dotaci na „Most u Zajíců“ 

         

 

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro: 8 

proti: 0                

zdržel se hlasování: 0 

 

………………………………………………………………………………… 

1) Schválit rozpočtové opatření č. 5, viz. příloha 

Navýšení výdajů o 1 500 000,- Kč. 

Financování – 1500 000,- Kč 

Rozpočet po změnách : 

Příjmy :   14 274 356,86 Kč 



Výdaje :   14 868 849,99 Kč 

Financování :  - 1 594 493,13 Kč 

Rozpočet je schodkový. Schodek bude pokryt z fin. prostředků na účtech. 

 

pro : 6 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 (Hniková Z., Navrátilová I.) 

 

p. Hniková prosí o poslání rozpočtu na celou akci Rozšíření vodovodu 

Vurmovka 

 

…………………………………………………………………………………… 
 

2) Schválit plán inventur na rok 2020, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 
 

3) Vzít na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za 

rok 2020, viz. příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 
 

4) Schválit jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu 2020/2021, viz. 

příloha 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 
 

5) Schválit záměr pronájmu „Hospůdky v Údolíčku“ na rok 2021 p. Marii 

Štěpánkové 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2986/27 o výměře 200 m2 

v k.ú. Vítkovice manželům Nechanickým, za účelem skladování palivového 

dříví 



 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit záměr prodeje pozemků 2936/62 o výměře 41 m2, pozemku p.č. 

2936/61, část e) a g) o výměře 59 m2, pozemku p.č. 365 část d) a f) o výměře 78 

m2 a pozemku p.č. 2915, část c), j) a h) o výměře 70 m2 dle GP č. 1200-

119/2019, vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších paní Kateřině Štěpové, zákonné 

zástupkyni Víta a Čeňka Štěpových 

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit prodej části pozemku p.č. 270/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších dle geometrického plánu č. 1220-178/2019   Základní organizaci 

OS KOVO Mikrotechna, Praha za cenu 2 000,- Kč + DPH. Záměr prodeje byl 

vyvěšen na úřední desce od 8.10.2020 do 24.10.2020. Veškeré náklady 

s prodejem a převodem bude hradit kupující.  

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit směnu pozemků mezi obcí Vítkovice – pozemková parcela č. 2964/8 

o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu  č.  1202-75/2019 oddělenou 

částí parcely p.č. 2964/2 a firmou JWT, s.r.o., která je výlučným vlastníkem 

poz. p.č. 2964/2 „a“ o výměře 35 m2, která je oddělenou částí parcely p.č. 799/1 

a poz.p.č. 805/2 o výměře 20m2, která je oddělenou částí parcely p.č. 805, dle 

geometrického plánu č. 1202-75/2019 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. 

Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce od 8.10.2020 do 24.10.2020. 

Veškeré náklady se směnou a převodem bude hradit firma JWT, s.r.o..     

 

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit zhotovitele singltreku Služby Vítkovice s.r.o. a smlouvu o dílo 

mezi Obcí Vítkovice a Službami Vítkovice s.r.o. 

Tento bod se přesouvá na příští zastupitelstvo. 

pro :  

proti :  



zdržel se hlasování :  

 

p. Hniková chce poslat Smlouvu o přidělení dotace 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/3510/2020 mezi 

Libereckým krajem a Obcí Vítkovice, viz. příloha.  

Předmětem této smlouvy o smlouvě budoucí darovací je část p.p.č. 3082/2 o 

předpokládané výměře 115 m2. 

 

pro : 7 

proti : 1 (Hniková Z.) 

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Hniková – s tímto bodem nesouhlasím, jelikož nesouhlasím s výstavbou 

multifunkčního obecního domu za cca 30 mil. Kč 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu „Mostu u Zajíců“, který je 

v havarijním stavu a schválení profinancování akce ve výši 80% z rozpočtu 

obce a dofinancování podílu spoluúčasti příjemce dotace ve výši 20% 

z rozpočtu obce. 

Dotace je poskytována ve výši 80% skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů akce. 

 

pro : 8 

proti:0 

zdržel se hlasování : 0 

 

Diskuse : 

p. Navrátilová – Tímto bych chtěla zareagovat na skutky některých zastupitelů. 

Dne 7.10.2020 bylo veřejné zasedání zastupitelstva obce, před kterým od 15,30 

hodin proběhlo tzv. pracovní zastupitelstvo, kterého jsem se s půlhodinovým 

zpožděním výjimečně zúčastnila. Byl tam předložen jakýsi dokument nazvaný : 

OZ (obecní zastupitelstvo) – Informace k jednání pracovní schůze zastupitelstva 

Zápis ze dne 7.10.2020, včetně jmenovitě vypsaných všech zastupitelů a 

označení, kdo zápis vyhotovil (p. Uhlířová). Tuto tzv. informaci přikládám. 

Obávám se, že tímto zápisem si starosta a další členové zastupitelstva, nevím 

přesně kdo, ale podle tohoto zápisu, předpokládám minimálně i p. Uhlířová, 

vytvářejí alibi, pro již probíhající neschválené projekty. Přítomných zastupitelů 

po mém příchodu bylo 7. 

Ilona Navrátilová 18.11.2020 

 

p. Hniková chce poslat minimálně měsíc před projednáváním změny územního 

plánu podklady, aby si je mohla prostudovat 



p. Hniková – prosím o zanesení částky na výstavbu komunikace Hniková – 

Štěp-Suchý do rozpočtu na rok 2021 

p. Hniková – prosím o zařazení bodu do dalšího zastupitelstva – předložení 

upraveného jednacího řádu zastupitelstva obce 

 

Usnesení:  58/20 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5, viz. příloha 

59/20 ZO schvaluje plán inventur na rok 2020, viz. příloha 

60/20 ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Vítkovice za rok 2020, viz. příloha 

61/20  ZO schvaluje jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu 

2020/2021, viz. příloha 

62/20 ZO schvaluje záměr pronájmu „Hospůdky v Údolíčku“ na 

rok 2021 p. Marii Štěpánkové 

63/20 ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2986/27 

o výměře 200 m2 v k.ú. Vítkovice manželům Nechanickým, za účelem 

skladování palivového dříví 

64/20 ZO schvaluje záměr prodeje pozemků 2936/62 o výměře 41 

m2, pozemku p.č. 2936/61, část e) a g) o výměře 59 m2, pozemku p.č. 365 

část d) a f) o výměře 78 m2 a pozemku p.č. 2915, část c), j) a h) o výměře 

70 m2 dle GP č. 1200-119/2019, vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších paní 

Kateřině Štěpové, zákonné zástupkyni Víta a Čeňka Štěpových 

65/20 ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 270/2 o výměře 8 m2 

v k.ú. Vítkovice v Krkonoších dle geometrického plánu č. 1220-178/2019   
Základní organizaci OS KOVO Mikrotechna, Praha za cenu 2 000,- Kč + 

DPH. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 8.10.2020 do 

24.10.2020. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit 

kupující.   
66/20 ZO schvaluje směnu pozemků mezi obcí Vítkovice – 

pozemková parcela č. 2964/8 o výměře 37 m2, která je dle geometrického 

plánu  č.  1202-75/2019 oddělenou částí parcely p.č. 2964/2 a firmou 

JWT, s.r.o., která je výlučným vlastníkem poz. p.č. 2964/2 „a“ o výměře 

35 m2, která je oddělenou částí parcely p.č. 799/1 a poz.p.č. 805/2 o 

výměře 20m2, která je oddělenou částí parcely p.č. 805, dle 

geometrického plánu č. 1202-75/2019 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. 

Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce od 8.10.2020 do 24.10.2020. 

Veškeré náklady se směnou a převodem bude hradit firma JWT, s.r.o..     
67/20 ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. 

OL/3510/2020 mezi Libereckým krajem a Obcí Vítkovice, viz. příloha. 

68/20 ZO schvaluje podání žádosti v rámci Výzvy MMR 

117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210C             

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na projekt 

„Most u Zajíců“ a profinancování akce  „Oprava mostu u Zajíců na  

místní komunikaci přes řeku Jizerku“  ve výši 80% z rozpočtu                                



obce a dofinancování podílu spoluúčasti příjemce dotace ve výši 20% 

z rozpočtu obce. 

 
 

Ve Vítkovicích 18.11.2020 

 

Ověřovatelé:   Tomáš John 

      Zora Hniková 

 

Zapisovatel : Macháčková Jana                       

                       

                        

               Tomáš John                                                 Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


