USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 30. srpna 2017
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 961/21 do č. 1009/21)
Zastupitelstvo města:
961/21
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 27.června, 12.července, 26.července
a 8.srpna 2017.
962/21

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

963/21

Schvaluje změnu termínu usnesení zastupitelstva města ze dne 27.4.2017 č. 868/19/3 ze srpna
2017 na červen 2018.

964/21

Projednalo přílohu č. 2 základního ustanovení Fondu zaměstnavatele, kdy dochází ke změně
členky správní rady fondu Mgr. Adély Ambrožové, kterou nahrazuje Mgr. Pavlína Kubalová
s účinností od 1.9.2017.

965/21

1. Přijímá návrh zastupitelů Města Vítkova Ing. Pavla Smolky a Mgr. Oldřicha Hušky na
volbu přísedících Okresního soudu v Opavě paní Aleny Dobocké, Květoslavy Smolkové
a Aleny Zemanové.
2. Zvolilo Alenu Dobockou přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období 20172021.
3. Zvolilo Květoslavu Smolkovou přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období
2017-2021.
4. Zvolilo Alenu Zemanovou přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období 20172021.
5. Ukládá zaslat oznámení o volbě přísedících předsedovi Okresního soudu v Opavě.

966/21

967/21

968/21

969/21
970/21

1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na
projekt s názvem „Asistenti prevence kriminality Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti
města, která bude v případě získání dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
2. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt
s názvem „Asistenti prevence kriminality Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města,
která bude v případě získání dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na
projekt s názvem „Terénní sociální pracovník Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města,
která bude v případě získání dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
2. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt
s názvem „Terénní sociální pracovník Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města, která
bude v případě získání dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na
projekt s názvem „Komunitní pracovník Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města, která
bude v případě získání dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
2. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt
s názvem „Komunitní pracovník Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města, která bude
v případě získání dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
Bere na vědomí zprávu o návrhu řešení bezpečnostní situace v městském parku v ulici
Husova ve Vítkově.
1. Bere na vědomí zprávu o přípravách rekonstrukce kina ve Vítkově a průběh výběrového
řízení včetně cenových nabídek uchazečů.
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Z: VOSV
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2. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2018 náklady na rekonstrukci kina dle vítězné
nabídky formou bankovního úvěru.
971/21

972/21

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ: 00489557 za 1. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ: 00037494 za 1. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.

Z: VFO
T: 12/2017

Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 3/2018

973/21

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkov v rámci 3. výzvy MAS Opavsko, IROP – vzdělávání 2017 s vazbou na
výzvu IROP č. 68 zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení na projekt „Polytechnika v SVČ Vítkov“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Polytechnika v SVČ Vítkov“ formou
návratné finanční výpomoci v maximální výši 1.600.000,- Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 5 % spolupodílu na projekt
„Polytechnika v SVČ Vítkov“.
4. Ukládá v případě přiznané dotace provést rozpočtové opatření na předfinancování projektu
Z: VOS,VFO
„Polytechnika v SVČ Vítkov“.
T: 12/2017

974/21

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Evropa pro občany 2014 - 2020, na projekt
„Evropa pomáhá“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Evropa pomáhá“ ve výši 100 %.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu Evropa pro občany 2014 - 2020, na projekt
„Evropa pomáhá“.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.

975/21

976/21

977/21

978/21
979/21

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace za I. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.

Z: VOS
T: 10/2017
Z: VFO
T: 2/2018

Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 3/2018

Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2017.
1. Schvaluje účelový příspěvek v celkové výši Kč 29.000,- na projekty „Adaptační programy
pro nové kolektivy“ a „Doprava do Kalet září 2017“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou a gymnáziem Vítkov,
příspěvkovou organizací, Vítkov, Komenského 754, Vítkov, IČ 69987181.
2. Ukládá zapracovat schválené příspěvky školských zařízení do rozpočtu města.
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Z: VFO
T: 9/2017

980/21

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- na projekt „Nákup tanečních
krojů a doplňků pro kroužek romských tanců“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1,
příspěvkovou organizací, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
Z: VFO
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
T: 10/2017
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.

981/21

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 16.000,- na projekt
„Činnost SPCCH“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR,
z.s. , základní organizací Vítkov, Budišovská 877, IČ 75029898.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.

982/21

983/21

984/21

985/21

986/21

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,- na projekt „ Kuchyň a dlažba
v zasedací místnosti“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizací
Vítkov, Oderská 180 Vítkov, IČ 75019582.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 8.000,- na projekt Mladí hasiči
Vítkov – Uzlové závody a Mikulášská nadílka“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem
dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, Vítkov, IČ 66738881.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- na projekt „ Historické
odpoledne na hradě“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Divadelní, šermířskou a filmovou Společností ARCUS, z. s., Opavská
126, Vítkov, IČ 68177585.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- na projekt „1. ročník Oblastní
výstavy německých ovčáků“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Janou Martínkovou, bytem Hasičská 906, Vítkov.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 40.000,- na projekt „Natočení CD
k 45. Výročí založení sboru“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Smíšeným pěveckým sborem Komenský z. s., Dělnická 1006, Vítkov,
IČ 04026233.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
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Z: VFO

č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
987/21

988/21

989/21

990/21

991/21

992/21

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 25.000,- na projekt „ Zapůjčení lešení
pro opravu fasády na moštárně ve Vítkově“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Vítkov, z .s., Budišovská 495, IČ 70963592.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,- na projekt „ Den Slezského
norického koně“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Vítkovskou zemědělskou s.r.o., Vítkov, Klokočov 61, IČ 25367927.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 94.000,- na projekty „Provoz
oddílu boxu“, “Provoz oddílu kopané – Zabezpečení činnosti oddílu“, „Provoz oddílu
nohejbalu“, „Provoz oddílu šachu“ a „Provoz oddílu tenisu“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov,
z. s. Husova 653, Vítkov, IČ 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybraným subjektem dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 923/20 ze dne 28. 6. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Libuší Hermannovou, nar. 1. 2. 1942, bytem Smetanovy sady
693/10, 741 01 Nový Jičín, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. října 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 924/20 ze dne 28. 6. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Lucií Hiklovou, nar. 27. 6. 1987, a Janem Hiklem, nar.
17. 11. 1983, oba bytem Zálužné 63, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 926/20 ze dne 28. 6. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Kamilem Olbrechtem, nar. 16. 11. 1968, bytem Zálužné 71, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 11.975,- a úhradu části nákladů za
vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
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993/21

994/21

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 927/20 ze dne 28. 6. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Michalem Królem, nar. 6. 11. 1981, bytem Krasnoarmejců 2092/5,
700 30 Ostrava - Zábřeh, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 32.375,- a úhradu části
nákladů za vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 929/20 ze dne 28. 6. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Kamilem Olbrechtem, nar. 16. 11. 1968, bytem Zálužné 71, 749 01
Vítkov, za základní kupní cenu ve výši Kč 35,-/m2 pro část svažitého pozemku o výměře
cca 1306 m2 a Kč 50,-/m2 pro část rovinatého pozemku o výměře cca 227 m2 a úhradu
nákladů za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu kupujícím, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

995/21

Bere na vědomí důvodovou zprávu o plánovaném prodeji areálu ATC Podhradí v kat. území
Lhotka u Vítkova za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč
8.788.000,-.

996/21

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 209/1
zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 155 m2 nebo jeho část o výměře cca 145 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem), parc. č. 210/1 zahrada o výměře 225 m2
a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky u RD
žadatelů čp. 270 na Oderské ul. ve Vítkově. Základní kupní cena bude stanovena dle
rozsahu svažitosti a zamokření znázorněném v polohopisném plánu ve výši Kč 100,-/m2 –
Kč 200,-/m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu ponese
kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc.
č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 155 m2 nebo jeho část o výměře cca
145 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), parc. č. 210/1 zahrada o výměře
225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky u RD
žadatelů čp. 270 na Oderské ul. ve Vítkově za základní kupní cenu, která bude stanovena
dle rozsahu svažitosti a zamokření znázorněném v polohopisném plánu ve výši Kč 100,/m2 – Kč 200,-/m2 a úhradu nákladu za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného
plánu kupujícími.

997/21

998/21

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 2082 zahrada o výměře cca 29 m2 a parc. č. 2083
zahrada o výměře cca 35 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov za účelem posunutí místa pro výstavbu-rekonstrukci oplocení u RD žadatelů
čp. 612 na Lidické ul. ve Vítkově z důvodu nevhodnosti terénu v nynějším místě plotu –
hranice pozemku za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/ m2 a úhradu části nákladů
za vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 2082 zahrada o výměře cca 29 m2
a parc. č. 2083 zahrada o výměře cca 35 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov za účelem posunutí místa pro výstavbu-rekonstrukci oplocení
u RD žadatelů čp. 612 na Lidické ul. ve Vítkově z důvodu nevhodnosti terénu v nynějším
místě plotu – hranice pozemku za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/ m2 a úhradu
části nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími.
1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 848/1 ostatní plocha a parc. č. 844/2 ostatní plocha
o souhrnné výměře cca 500 m2 (výměra buda upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 173 v Zálužné za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/ m2 a úhradu nákladů za vypracování
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geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 848/1 ostatní plocha a parc. č. 844/2
ostatní plocha o souhrnné výměře cca 500 m2 (výměra buda upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky
č. e. 173 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/ m2 a úhradu nákladů za
vypracování geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
999/21

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 932/20 ze dne 28. 6. 2017, darovací smlouvu
č. OP/12/j/2017/Rol mezi Městem Vítkovem, jako dárcem, a Moravskoslezským krajem,
se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, DIČ CZ70890692, zast.
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, DIČ CZ00095711, jako obdarovaným, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu č. OP/12/j/2017/Rol se jmenovanou organizací, a to
nejpozději do 31. října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 9/2017

Z: S,VFO
T: 10/2017

1000/21

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky parc. č.:
- 2816/2 lesní p.
- 2790, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2814/1, 2814/2, 2815/1, vše ostatní plocha
- 2791, 2792, 2793, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805,
2806, 2807, 2808, 2809, 2813/2 a 2815/2, vše zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí jsou stavby bez čp./če.,
v kat. území Vítkov, včetně všech dalších součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,
do vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo dále bezúplatně nabýt movité věci specifikované v samostatném inventurním
soupisu, který bude městu předán před uzavřením darovací smlouvy.
3. Schvaluje darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října
2771/117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, DIČ CZ70890692, jako dárcem, a Městem
Vítkovem, jako obdarovaným, se všemi závazky z ní plynoucí pro město Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou organizací, a to nejpozději do 31. října Z: S,VFO
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM o uzavření
T: 10/2017
smlouvy platnosti.

1001/21

1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 934/20 a č. 935/20 ze dne 28. 6. 2017, darovací
smlouvu mezi Městem Vítkovem, jako dárcem, a Moravskoslezským krajem, se sídlem
Ostrava, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, DIČ CZ70890692, jako
obdarovaným, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou organizací, a to nejpozději do 31. října
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.

1002/21

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu doplněnou o nový návrh kupní ceny pana Petra Štolby
ve výši Kč 4.000.000,- a nový znalecký posudek č. 1848-58/2017 ze dne 22. 8. 2017 spol.
ELEFANT Group s. r. o., Třinec, na částku Kč 4.300.000,- předložený panem Petrem
Štolbou.
2. Rozhodlo v rámci koupě pozemků parc. č. 718/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
3785 m2, jehož součástí je dům čp. 493, a parc. č. 719/3 ostatní plocha o výměře 22 m2
v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova od pana Petra Štolby, nar. 27. 11. 1972,
bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nechat vypracovat revizní
znalecký posudek, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat p. Štolbu o rozhodnutí ZM.
4. Ukládá zajistit vypracování revizního znaleckého posudku.
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5. Ukládá předložit revizní znalecký posudek ZM.
1003/21

1004/21

1005/21

1006/21

Z: VFO
T: 11/2017.

1. Rozhodlo koupit pozemky parc. č. 2237/4 orná půda o výměře 240 m2, parc. č. 2689/2
ostpl. o výměře 266 m2, parc. č. 2689/3 ostpl. o výměře 680 m2 a parc. č. 2689/5 ostpl.
o výměře 281 m2, v kat. území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví města Vítkova od
České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3,
IČ 01312774, DIČ CZ01312774, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá požádat o koupi pozemků parc. č. 2237/4 orná půda o výměře 240 m2, parc.
č. 2689/2 ostpl. o výměře 266 m2, parc. č. 2689/3 ostpl. o výměře 680 m2 a parc. č. 2689/5
ostpl. o výměře 281 m2, v kat. území Klokočov u Vítkova, Českou republiku - Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, za
maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
1. Rozhodlo koupit pozemky parc. č. 738/2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
o výměře 210 m2, parc. č. 739/1 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 741 ostatní
plocha o výměře 628 m2 a parc. č. 743 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
467 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od České pošty, s. p.,
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, DIČ CZ47114983, za maximální
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
2. Ukládá požádat o koupi parc. č. 738/2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
o výměře 210 m2, parc. č. 739/1 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 741 ostatní
plocha o výměře 628 m2 a parc. č. 743 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
467 m2 v kat. území Vítkov Českou poštu, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČ 47114983, DIČ CZ47114983, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 497/10 ze dne 24. 2. 2016, smlouvu o zřízení
věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a Jindřichem Glubišem, nar. 30. 4. 1950, trvale bytem
Mladých 809, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č.
1053 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení kanalizační
přípojky k pozemkům parc. č. 1070/1 zahrada a parc. č. 1070/2 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba s čp. 1018, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 560/12 ze dne 17. 5. 2016, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-128012072/1, Vítkov, Polní, 1300/5, Motáň, kNN,
mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 6. 2017 Ing. Martinem
Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, DIČ:
CZ7109144966, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl.,
parc. č. 1298/6 ostpl., parc. č. 1300/3 ostpl. a parc. č. 1300/7 ostpl v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 1300/5 orná půda
a k plánované novostavbě RD na tomto pozemku v rámci stavby „Vítkov, Polní, 1300/5,
Motáň, NNk“, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128012072/1 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. října 2017. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
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1007/21

1008/21

1009/21

1. Schvaluje Technickým službám města Vítkova p. o. zrušení závazného ukazatele - Odvod
odpisů ze skládky ve výši 910 tis. Kč.
2. Ukládá schválenou změnu finančních prostředků zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.7/2017 dle přílohy č. 1
v celkové výši 1.807.147,40 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 7/2017.

Z: VFO
T: 9/2017

Z: VFO
T: 8/2017

Bere na vědomí zápisy a usnesení z 18. a 19. jednání finančního výboru.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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