USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 23. února 2011
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 171/4 do č. 231/4)
Zastupitelstvo města:
171/4
Nesouhlasí se záměrem převodu zřizovatelských funkcí Gymnázia, Vítkov,
Komenského 145, příspěvková organizace na město Vítkov.
172/4

Souhlasí se zachováním stávajícího stavu zřizovatelských funkcí MSK
Ostrava Gymnázia, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace
a dofinancováním vzdělávací činnosti z rozpočtu města Vítkova.

173/4

Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 14.prosince, 27.prosince 2010,
11.ledna a 1.února 2011.

174/4

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

175/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za
Z: VOdD
rok 2011.
T: 2/2012

176/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2011.

177/4

178/4

179/4

180/4

181/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2011.

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správních činností za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru správních činností za rok 2011.

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP v roce 2010.
2. Ukládá přeložit zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP za rok 2011.

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2011.

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2011.

182/4

Schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 530.000,- Kč na provoz
sociálních služeb Charitě Odry v roce 2011.

183/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2011.

184/4

Z: VOVS
T: 2/2012

Z: VOSČ
T: 2/2012

Z: VOVÚP
T: 2/2012

Z: VOŽP
T: 2/2012

Z: VOSV
T: 2/2012
Z: VOSV
T: 12/2011

Z: VS MP
T: 2/2012

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2011.
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Z: VOK
T: 2/2012

185/4

Schvaluje přijetí dotace od Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava ve výši
338.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK Městskou
knihovnou Vítkov.

186/4

1. Bere na vědomí používání jednotného stylu.
2. Ukládá připravit zadání pro soutěž na vytvoření městského loga.

187/4

188/4

189/4

1. Schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013
č. ERS-CZ/2010/01960 mezi Městem Vítkov a Euroregionem Silesia – CZ, Horní
nám. 69, Opava, 746 26.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 4/2011

Z: VOK
T: 3/2011

1. Bere na vědomí vyhodnocení investičních akcí a údržby realizovaných odborem
služeb za rok 2010.
2. Ukládá předložit vyhodnocení investičních akcí a údržby realizovaných odborem
služeb za rok 2011.

Z: VOS
T: 1/2012

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2010 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2011 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.

Z: VOS
T: 2/2012

190/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku válečných hrobů, pietních míst
a pohřebnictví za rok 2010 v působnosti Vítkova, obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku válečných hrobů, pietních
Z: VOS
míst a pohřebnictví za rok 2011 v působnosti Vítkova, obce s rozšířenou působností. T: 2/2012

191/4

1. Schvaluje max. výši těžby 2 900 m3 pro rok 2011.
2. Ukládá dodržet max. výši těžby 2 900 m3 pro rok 2011.

192/4

193/4

194/4

Z: ŘTS
T: 31.12.2011

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov za rok 2010.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Vítkov za I. pololetí 2011.

Z: S,VOS
T: 8/2011

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP - OP Životní prostředí, oblasti podpory
Zkvalitnění nakládání s odpady: projekt – „Technické vybavení kompostárny“.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu městem.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z OP Životní prostředí, oblast podpory Zkvalitnění
nakládání s odpady: projekt - „Technické vybavení kompostárny“.

Z: VOS
T: 3/2011

1. Souhlasí se záměrem převodu části činnosti KSVČ JUVENTUS,
Karviná p.o., v místech poskytování zájmového vzdělávání Bezručova
585, 74901 Vítkov a Klokočov 97, 747 47 Klokočov u Vítkova na
příspěvkovou organizaci města Vítkova s účinností od 1.1.2012.
2. Ukládá předat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství,
mládeže a sportu ověřený výpis usnesení Zastupitelstva města ve
Vítkově.

195/4

Schvaluje Akční plán města Vítkova na období 2011 – 2014.

196/4

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z krajského dotačního programu Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011: projekt
„Vítkov- mobilní průvodce městem“.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu městem.
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Z: VOS
T: 3/2011

197/4

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského programu prevence kriminality
Moravskoslezského kraje na rok 2011 na projekt „Oplocení areálu Centra volného
času“.
2. Souhlasí s finanční spoluúčastí města, která musí činit minimálně 10 % z celkových
předpokládaných nákladů na projekt.

198/4

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011 na
restaurátorský projekt „Pomník J. H. Pestalozziho od Josefa Obetha“.
2. Souhlasí s finanční spoluúčastí města, která musí činit minimálně 50 % z celkových
předpokládaných nákladů na projekt.

199/4

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského programu prevence kriminality
Moravskoslezského kraje na rok 2011 na pořízení „Mobilních kamerových
souborů“.
2. Souhlasí s finanční spoluúčastí města, která musí činit minimálně 10 % z celkových
předpokládaných nákladů na projekt.

200/4

Schvaluje rozpočet města Vítkova na rok 2011.

201/4

1. Ruší vnitřní předpis č. 21/2007, „Pravidla k poskytování dotací na podporu projektů
z rozpočtu města Vítkova“ schválená zastupitelstvem města dne 19.12. 2007 pod
č.usnesení 495/9, účinná od 1.1.2008.
2. Schvaluje vnitřní předpis č. 2/2011 Pravidla k poskytování dotací na podporu
projektů z rozpočtu města Vítkova“, účinná od 23.2.2011.

202/4

1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2011.

203/4

204/4

205/4

Z: VFO
T: 2/2012

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2011.

1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města
za rok 2011.
1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2011.

Z: VFO
T: 2/2012

Z: VFO
T: 2/2012

Z: VFO
T: 2/2012

206/4

1. Rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 373/4 zahrada o výměře 441 m2
v kat. území Klokočov u Vítkova, jako zahrada u RD panu Miroslavu Šulkovi,
bytem Jičínská 492/31, 730 00 Ostrava 30 - Výškovice, za dohodnutou kupní cenu
Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí kupujícím.
2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Miroslavem Šulkem.
3. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Miroslavem Šulkem.
4. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: VFO
30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 4/2011
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

207/4

1. Vyhlašuje záměr města na prodej pozemků parc. č. 368/3 trvalý travní porost
o výměře 10486 m2, parc. č. 368/4 ostpl. o výměře 5639 m2 a parc. č. 370/2 lesní
pozemek o výměře 1076 m2 v kat. území Lhotka u Vítkova.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 368/3 trvalý travní Z: VFO
porost o výměře 10486 m2, parc. č. 368/4 ostpl. o výměře 5639 m2 a parc. č. 370/2 T: 3/2011
lesní pozemek o výměře 1076 m2 v kat. území Lhotka u Vítkova.
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208/4

209/4

1. Neschvaluje směnu pozemků parc. č. 2517/3 ostpl. o výměře 786 m2, parc. č. 315
trvalý travní porost o výměře 929 m2 a parc. č. 316 orná půda o výměře 2153 m2
v kat. území Vítkov, jenž jsou ve vlastnictví Petra Vimmra, bytem Otická 20,
746 01 Opava, za pozemek parc. č. 156 orná půda o výměře 5422 m2 v kat. území
Jelenice, jenž je ve vlastnictví města, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat pana Petra Vimmra o rozhodnutí ZM.
1. Vyhlašuje záměr města na prodej pozemku parc. č. 1477/1 ostpl. o výměře 82 m2
v kat. území Vítkov jako nádvoří u RD, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 1477/1 ostpl.
o výměře 82 m2 v kat. území Vítkov jako nádvoří u RD.

Z: VFO
T: 3/2011

Z: VFO
T: 3/2011

210/4

Neschvaluje další slevu základní kupní ceny při prodeji jedné části pozemku parc.
č. 732/2 trvalý travní porost o výměře cca 750 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci
Aleně Kukolové, bytem Zálužné 159E, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.

211/4

1. Schvaluje prodloužení lhůty k výstavbě RD na pozemku parc. č. 3139/2 orná půda
o výměře 2583 m2 v kat. území Vítkov o 2 roky, tj. do 10.2.2013, a prodloužení
lhůty pro uzavření kupní smlouvy o 2 roky, tj. do 10.2.2014, manželům Jindřišce
a Josefu Macíčkovým, bytem Prostřední Dvůr 2065, 749 01 Vítkov.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřený mezi Městem
Vítkovem a manželi Jindřiškou a Josefem Macíčkovými.
3. Ukládá FO zajistit podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Z: VFO
se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 4/2011
k uzavření dodatku č. 1 pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o schválení
prodloužení lhůt k výstavbě RD a pro uzavření kupní smlouvy těmto žadatelům
platnosti.

212/4

1. Vyhlašuje záměr města na prodej pozemku parc. č. st. 66 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 598 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný stavbou
jiného vlastníka, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. st. 66 zastavěná
2
T: 3/2011
plocha a nádvoří o výměře 598 m v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek
zastavěný stavbou jiného vlastníka.

213/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1527/24 ze dne 16.12.2009, kupní cenu ve
výši Kč 276.700,- za koupi pozemků parc. č. 94/1 ostpl. o výměře 743 m2 a parc.
č. 94/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341 m2 v kat. území Vítkov do
vlastnictví města, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, územní pracoviště Ostrava,
odbor odloučené pracoviště Opava, Březinova 6, 746 01 Opava, o rozhodnutí ZM.

214/4

215/4

1. Revokuje usnesení ZM č. 1448/23 ze dne 4.11.2009.
2. Souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost
o výměře 1202 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova
od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a, Praha 3, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá FO požádat Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost
o výměře1202 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova.
1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 467/1
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení inženýrských sítí vodovodní přípojky a přípojky NN k pozemku parc. č. 509/1 trvalý travní porost
a novostavbě RD na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a manželé Radim a Jiřina Staňkovi, bytem Opavská 17, 749 01 Vítkov,
budou oprávnění z věcného břemene.
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Z: VFO
T: 3/2011

Z: VFO
T: 3/2011

2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a manželi Radimem a Jiřinou Staňkovými.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem a manželi Radimem a Jiřinou
Staňkovými.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

Z: VFO
T: 4/2011

216/4

1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 275
ostpl. a parc. č. 238 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení inženýrských sítí - kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 268/2 stpl. –
dvůr a RD čp. 783 stojícího na pozemku parc. č. 268/3 stpl., kdy Město Vítkov
bude povinný z věcného břemene a manželé Jan a Květoslava Zajíčkovi, bytem
Křížová 783, 749 01 Vítkov, budou oprávnění z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a manželi Janem a Květoslavou Zajíčkovými.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem a manželi Janem a Květoslavou
Zajíčkovými.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
Z: VFO
břemene se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě
T: 4/2011
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

217/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 1310/2
ostpl. a parc. č. 1330 ostpl. v kat. území Vítkov v rámci stavby veřejné
komunikační sítě "11010-031992.001 - Vítkov - Podhradí, výměna kabelů" na Polní
ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol.
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou
266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zast. spol. Slezskomoravské telekomunikace
Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ 43964435,
bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 569,- +
DPH.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4,
Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zast. spol.
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná 2828/10,
Opava, PSČ 746 01, IČ 43964435.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných
břemen uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. Telefónica O2 Czech Republic,
a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336,
zast. spol. Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná
2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ 43964435.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen Z: VFO
se zástupcem jmenované společnosti, a to nejpozději do 31. března 2011. Pokud v T: 3/2011
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
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218/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 1433/1
trvalý travní porost a parc. č. 1435 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního
vedení přípojky NN k RD čp. 81 stojícího na pozemku parc. č. 1448/1 v rámci
stavby „Vítkov, Opavská, Bielá, přípojka k NN“ smlouvu o zřízení věcného
břemene číslo IP-12-8006220 uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako povinný
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci
evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem,
IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na
základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05
Opava 5, IČ 87063085, jako oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek
činí částku Kč 1.000,-, vč. DPH.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8006220 uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci
evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem,
IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na
základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53,
747 05 Opava 5, IČ 87063085.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-128006220 uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena
na základě plné moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem
Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13,
747 05 Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou
Laškovou, Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: VFO
číslo IP-12-8006220 se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická
T: 4/2011
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné
moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem,
IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na
základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53,
747 05 Opava 5, IČ 87063085, a to nejpozději do 30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

219/4

1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 993/1
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení inženýrských sítí vodovodní přípojky a plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 1295orná půda
a novostavbě RD na pozemcích 1294 ostpl. a 1295 orná půda, kdy Město Vítkov
bude povinný z věcného břemene a manželé Dana a Jan Brožovi, bytem
Komenského 154, 749 01 Vítkov, budou oprávnění z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a manželi Danou a Janem Brožovými.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem a manželi Danou a Janem Brožovými.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
Z: VFO
břemene se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě
T: 4/2011
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

220/4

1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 993/1
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení inženýrských sítí vodovodní přípojky a plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 1295orná půda
a novostavbě RD na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a Martina Brožová, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov, bude oprávněnou
z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a Martinou Brožovou.

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 23. 02. 2011

Strana 6 (celkem 8)

3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Martinou Brožovou.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
Z: VFO
břemene se jmenovanou, a to nejpozději do 30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě
T: 4/2011
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene této žadatelce platnosti.
221/4

1. Nesouhlasí s osvobozením poplatníků za komunální odpad, kteří se prokazatelně
zdržují déle než 9 měsíců v zahraničí.
2. Nesouhlasí s úlevami ve výši 50% za komunální odpad a to u studujících
poplatníků, kteří studují mimo místo svého trvalého bydliště.
3. Ukládá zveřejnit usnesení ZM ve věci žádosti o osvobození a úlevy plateb za
komunální odpad.

Z: MS,VFO
T: 3/2011

222/4

1. Rozhodlo o poskytnutí dotací města na I. pololetí roku 2011 v celkové výši Kč
245.250,- vybraným subjektům dle přiloženého seznamu.
2. Ukládá FO předložit RM smlouvy o poskytnutí dotací města na I. pololetí roku 2011 Z: VFO
se schválenými subjekty.
T: 3/2011

223/4

Schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových
prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova č. 20/2007 s účinností od
1.3.2011.

224/4

1. Souhlasí se splácením dluhu vzniklého z poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Vítkova, smlouva č. 901 ze dne 5.5.2009 na zateplení obvodového pláště,
manželům Vítovi a Monice Součkovým, bytem Vítkov, Lidická 607,
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2 000,- Kč.
2. Ukládá FO informovat manželé Víta a Moniku Součkovy, bytem Vítkov, Lidická Z: VFO
607 o rozhodnutí ZM s tím, že pokud nebude dluh z poskytnuté půjčky pravidelně T: 3/2011
měsíčně splácen, bude věc předána právnímu zástupci města k vymáhání.

225/4

1. Schvaluje smlouvu o postoupení pohledávky uzavřenou mezi Městem Vítkov,
se sídlem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, IČ 00300870 a Technickými službami
města Vítkova, příspěvkovou organizací, se sídlem Vítkov, Dělnická 705,
IČ 00037494 za pronajaté nebytové prostory restaurace ,,Balaton“ p. Lubomíru
Kráčalovi, bytem Vítkov, U nemocnice č. p. 892.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřenou
mezi Městem Vítkov, se sídlem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, IČ 00300870
a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací, se sídlem
Vítkov, Dělnická 705, IČ 00037494 za pronajaté nebytové prostory restaurace
,,Balaton“ p. Lubomíru Kráčalovi, bytem Vítkov, U nemocnice č. p. 892.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené
mezi Městem Vítkov, se sídlem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, IČ 00300870
a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací, se sídlem
Vítkov, Dělnická 705, IČ 00037494 za pronajaté nebytové prostory restaurace
,,Balaton“ p. Lubomíru Kráčalovi, bytem Vítkov, U nemocnice č. p. 892.
4. Ukládá FO provést výmaz pohledávky za pronajaté nebytové prostory restaurace
,,Balaton“ p. Lubomíru Kráčalovi, bytem Vítkov, U nemocnice č. p. 892 z účetní
evidence Města Vítkova.

226/4

1. Souhlasí s opravou Prohlášení vlastníka v budově č. p. 911 na Opavské ulici ve
Vítkově, kterou se mění spoluvlastnické podíly na budově č. p. 911 a pozemku
parcelní číslo 1410/4 v k. ú. Vítkov, sepsanou dle § 4 a následujících zákona
č. 72/1994 Sb. v platném znění.
2. Vyhlašuje záměr na opravu Prohlášení vlastníka v budově č. p. 911 na Opavské
ulici ve Vítkově, kterou se mění spoluvlastnické podíly na budově č. p. 911
a pozemku parcelní číslo 1410/4 v k. ú. Vítkov, sepsanou dle § 4 a následujících
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.
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Z: VFO
T: 3/2011

Z: VFO
T: 4/2011

3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na opravu Prohlášení vlastníka v budově Z: VFO
č. p. 911 na Opavské ulici ve Vítkově, kterou se mění spoluvlastnické podíly na T: 3/2011
budově č. p. 911 a pozemku parcelní číslo 1410/4 v k. ú. Vítkov, sepsanou dle § 4
a následujících zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.
227/4

1. Schvaluje Plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2010.
2. Schvaluje Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2011.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2011 a Rozpočet fondu na rok 2012.

228/4

Bere na vědomí nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2011.

229/4

Revokuje usnesení č. 14/1 ze dne 10.11.2010.

230/4

1. Stanoví měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
zastupitele 594,-Kč, s účinností od 10.11.2010, v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
2. Stanoví měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
radního ve výši 1 719,- Kč od 25.11.2010.
3. Stanoví měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
předsedy výboru………………………………… 1 404 ,- Kč,

Z: T
T: 2/2012

předsedy komise .…………………………………1 404,- Kč,
předsedy zvláštního orgánu………………………1 404,- Kč,
člena výboru, komise a zvl. orgánu ………………1 242,- Kč
od následujícího dne po dni zvolení do funkce předsedy nebo členů výborů, komisí
a zvláštních orgánů.
4. Stanoví při souběhu výkonu několika funkcí odměnu neuvolněnému členovi
zastupitelstva města jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé
funkce.
231/4

1. Rozhodlo o přijetí dotace pro Město Vítkov z Integrovaného operačního programu
na projekt „Technologické centrum ORP Vítkov“ s reg. číslem
CZ.1.06/2.1.00/06.06713 a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Ukládá starostovi podepsat Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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