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

 dne 22.2.2023 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17 hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:     9                  občanů: 17 

   

Ověřovatelé: Ing. Helena Hochmanová 

            Zora Hniková 

 

 

Zapisovatel: Miroslav Vancl 

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

1) Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování  Pečovatelské  

     služby Jilemnice na rok 2023 

 2) Rozpočtové opatření č. 1 

3) Žádost o směnu pozemku – V. Bobák 

4) Žádost o vybudování 1 ks veřejného osvětlení – I. Navrátilová 

5) Žádost SDH Vítkovice o finanční dar na dětský maškarní karneval a  

    činnost mladých hasičů 

6) Žádost SK Vítkovice o finanční dar na sportovní ples, dětský den a  

    pouť  

7) Vyplacení podílu z hospodaření Služeb Vítkovice s.r.o obci za rok  

     2021 

8) Koupě pozemků 

9) Koupě pozemků 

        10) Schválení příspěvku na stravné pro neuvolněného starostu 

        11) Stanovení paušální finanční částky na cestovní náhrady neuvolněného  

              starosty 

        12) Schválení uzavření smlouvy na pořízení fotovoltaických elektráren –  

              dotační program RES+ 

        13) Koupě pozemku pod trafostanicí „Zelený kopec“ 

        14) Schválení obsahu Změny č. 2 ÚP Vítkovice 

        15) Návrh p. Hnika na odvolání p. Milana Rychtr z funkce vedoucího a  

              z funkce jednatele Služeb Vítkovice s.r.o. 

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:   0                 

zdržel se hlasování: 0 



………………………………………………………………………………… 

1) Schválit Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování 

Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2023 (č.41215061), viz. příloha. 

 Obec Vítkovice přispěje    příjemci zálohovou platbou ve výši 65,36 

Kč/obyvatele. Odečten bude přeplatek po vyúčtování za rok 2022 ve výši 

2 178,79 Kč. Příspěvek na rok 2023 činí 20 043,- Kč. 

 
pro:    9 

proti:  0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

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

 

Navýšení příjmů o 34 200,00 Kč 

Navýšení výdajů o 24 628,00 Kč 

Financování             9 572,00 Kč 

Rozpočet po 1. změně : 

Příjmy :   18 334 200,00 Kč 

Výdaje :   17 786 175,70 Kč 

Financování :       538 024,30 Kč 

Rozpočet je přebytkový. 

 

pro : 6 

proti : 3 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit záměr směny pozemků mezi Viktorem Bobákem - pozemek p.č. 

2936/64 o výměře 478 m2 (ostatní plocha) a obcí Vítkovice – pozemek p.č. 

373/3 o výměře 540 m2 (trvalý travní porost) 

 

 

pro :  0 

proti : 8 

zdržel se hlasování : 1 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost p. Ilony Navrátilové o vybudování 1 ks veřejného osvětlení 

před nemovitostí čp. 383 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit žádost SDH Vítkovice o poskytnutí finančního daru na dětský 



maškarní karneval a činnost mladých hasičů, návrh 10 000,- Kč 

p. Miroslav Vancl oznámil před hlasováním, že se cítí být ve střetu zájmů. 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

6) Schválit žádost SK Jana Harracha Vítkovice o poskytnutí finančního daru na 

sportovní ples, dětský den a pouť, návrh 10 000,- Kč 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit vyplacení podílu z hospodaření Služeb Vítkovice s.r.o. obci za rok 

2021 

Tento bod se přesouvá na valnou hromadu Služeb Vítkovice s.r.o. 

 

pro : 8 

proti : 1 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Schválit koupi pozemků p.č. 935/5 o výměře 300 m2, p.č. 2969/2 o výměře 

30 m2, p.č. 936/4 o výměře  100 m2 a p.č. 936/5 o výměře 99 m2 vše v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších, zapsaných na LV č. 29,  od spoluvlastníků pozemků 

Jaroslavy Beldové, Ing. Luboše Hanče, Ing. Miroslava Hanče a Miroše Hanče 

na základě Kupní smlouvy, viz. příloha. 

Kupní cena činí 100,- Kč/m2, celkem 52 900,- Kč. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 

…………………………………………………………………………………… 

9) Schválit koupi pozemků p.č. 912/2 o výměře 1 077 m2, p.č. 933/1 o výměře  

4 355 m2, p.č. 925 o výměře  183 m2 a p.č. 926 o výměře 429 m2 vše v k.ú. 

Vítkovice v Krkonoších, zapsaných na LV č. 29,  od spoluvlastníků pozemků 

Jaroslavy Beldové, Ing. Luboše Hanče, Ing. Miroslava Hanče a Miroše Hanče 

na základě Kupní smlouvy, viz. příloha. Kupní cena činí 100,- Kč/m2, celkem 

604 400,- Kč. 

Prodávající prohlašují že na těchto pozemcích vázne zákonné předkupní právo 

státu – České republiky a jsou proto povinni přednostně nabídnout pozemky ke 

koupi orgánu ochrany přírody. 

 

pro : 0 



proti : 8 

zdržel se hlasování : 1 

…………………………………………………………………………………… 

10) Schválit příspěvek na stravné pro neuvolněného starostu ve stejné výši 

(50%), jako mají zaměstnanci obce dle směrnice č. 5/2017. 

p. Miroslav Vancl oznámil před hlasováním, že se cítí být ve střetu zájmů. 

 

pro : 7 

proti : 2 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

Oznámení p. Navrátilové, že musí opustit zasedání zastupitelstva obce v čase 

18,25 hodin. 

…………………………………………………………………………………… 

11) Schválit stanovení paušální částky 6 000,- Kč za měsíc na cestovní náhrady 

pro neuvolněného starostu od 1.3.2023. 

p. Miroslav Vancl oznámil před hlasováním, že se cítí být ve střetu zájmů. 

pro : 6 

proti : 2 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

12) Schválit zpracování žádosti firmou Dotace bez starostí s.r.o. na poskytnutí 

dotace z výzvy Státního fondu životního prostředí – Modf – RES + č. 3/2022 na 

fotovoltaické elektrárny včetně projektové dokumentace, viz. přílohy 

 

pro :8 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

13) Schválit kupní smlouvu s Ing. Marií Novákovou na koupi pozemku pod 

trafostanicí, p.p.č. 824 o výměře 18 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím za 

cenu 1 800,- Kč. Náklady spojené s řízením o povolení vkladu práv do katastru 

nemovitostí nese strana prodávající, viz. příloha 

 

pro : 7 

proti : 1 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

Návrat p. Navrátilové v čase 19,00 hodin. 

…………………………………………………………………………………… 

14) Schválit obsah Změny č. 2 Územního plánu Vítkovice, viz. příloha 

 

pro : 6 



proti : 3 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

15) Schválit návrh p. Hnika na odvolání p. Milana Rychtra z funkce vedoucího 

a z funkce jednatele Služeb Vítkovice s.r.o. 

p. Milan Rychtr oznámil před hlasováním, že se cítí být střetu zájmů. 

 

pro :3 

proti : 5 

zdržel se hlasování : 1 

…………………………………………………………………………………… 

Diskuze : 

Poskytnout vypracované materiály  – Optimalizace projektu ski resortu - panem 

M. Ritterem 

Paní Navrátilová předala zápis z jednání č. 1 kontrolního výboru. 

 

Usnesení:  1/23 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na 

spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2023 (č.41215061), viz. 

příloha. 

   2/23 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1, viz. příloha 

3/23 ZO neschvaluje záměr směny pozemků mezi Viktorem 

Bobákem - pozemek p.č. 2936/64 o výměře 478 m2 (ostatní plocha) a obcí 

Vítkovice – pozemek p.č. 373/3 o výměře 540 m2 (trvalý travní porost) 
4/23 ZO schvaluje žádost p. Ilony Navrátilové o vybudování 1 ks 

veřejného osvětlení před nemovitostí čp. 383, termín do 31.8.2023 

5/23 ZO schvaluje SDH Vítkovice poskytnutí finančního daru na 

dětský maškarní karneval a činnost mladých hasičů ve výši 10 000,- Kč . Pan 

Miroslav Vancl oznámil před hlasováním, že se cítí být ve střetu zájmů. 
6/23 ZO schvaluje SK Jana Harracha Vítkovice poskytnutí 

finančního daru na sportovní ples, dětský den a pouť ve výši10 000,- Kč  
7/23 Bod vyplacení podílu z hospodaření Služeb Vítkovice s.r.o. 

obci za rok 2021se přesouvá na valnou hromadu Služeb Vítkovice s.r.o. 
  8/23 ZO schvaluje koupi pozemků p.č. 935/5 o výměře 300 m2, 

p.č. 2969/2 o výměře 30 m2, p.č. 936/4 o výměře  100 m2 a p.č. 936/5 o výměře 

99 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších, zapsaných na LV č. 29,  od 

spoluvlastníků pozemků Jaroslavy Beldové, Ing. Luboše Hanče, Ing. Miroslava 

Hanče a Miroše Hanče na základě Kupní smlouvy, viz. příloha. 

Kupní cena činí 100,- Kč/m2, celkem 52 900,- Kč. 

  9/23 ZO neschvaluje koupi pozemků p.č. 912/2 o výměře 1 077 

m2, p.č. 933/1 o výměře  4 355 m2, p.č. 925 o výměře  183 m2 a p.č. 926 o 

výměře 429 m2 vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších, zapsaných na LV č. 29,  od 

spoluvlastníků pozemků Jaroslavy Beldové, Ing. Luboše Hanče, Ing. Miroslava 



Hanče a Miroše Hanče na základě Kupní smlouvy, viz. příloha. 

10/23 ZO schvaluje příspěvek na stravné pro neuvolněného  

starostu ve stejné výši (50%), jako mají zaměstnanci obce dle směrnice č. 

5/2017. Pan Miroslav Vancl oznámil před hlasováním, že se cítí být  ve střetu 

zájmů. 

  11/23 ZO schvaluje stanovení paušální částky 6 000,- Kč za měsíc 

na cestovní náhrady pro neuvolněného starostu od 1.3.2023. Pan Miroslav 

Vancl oznámil před hlasováním, že se cítí být střetu zájmů. 

  12/23 ZO schvaluje zpracování žádosti firmou Dotace bez starostí 

s.r.o. na poskytnutí dotace z výzvy Státního fondu životního prostředí – Modf – 

RES + č. 3/2022 na fotovoltaické elektrárny včetně projektové dokumentace, 

viz. přílohy 

  13/23 ZO schvaluje kupní smlouvu s Ing. Marií Novákovou na 

koupi pozemku pod trafostanicí, p.p.č. 824 o výměře 18 m2 se všemi součástmi 

a příslušenstvím za cenu 1 800,- Kč. Náklady spojené s řízením o povolení 

vkladu práv do katastru nemovitostí nese strana prodávající, viz. příloha 

  14/23 ZO schvaluje obsah Změny č. 2 Územního plánu Vítkovice, 

viz. příloha 

  15/23 ZO neschvaluje odvolání p. Milana Rychtra z funkce 

vedoucího a z funkce jednatele Služeb Vítkovice s.r.o. Pan Milan Rychtr 

oznámil před hlasováním, že se cítí být ve střetu zájmů. 

 

  

   

  

Ve Vítkovicích 27.2.2023 

 

Ověřovatelé:   Ing. Helena Hochmanová 

     Zora Hniková 

 

Zapisovatel :  Miroslav Vancl 

                       

                        

            Milan Rychtr                                       Miroslav Vancl 

            místostarosta                                                        starosta 

 

 

                       


