USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 26. června 2019
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 301/6 do č. 370/6)
Zastupitelstvo města:
301/6
Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 23. dubna, 14. května, 21. května,
4. června a 14. června 2019.
302/6

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

303/6

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 Malá
Strana, ve výši 32.000,- Kč na realizaci projektu „Přechod z knihovního systému Clavius
na službu Tritius“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3
Informační centra veřejných knihoven.
2. Schvaluje podmínky přidělení dotace, povinnosti příjemce dotace a podmínky zúčtování
dotace VISK 3 na rok 2019.

304/6

Schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Vítkova“, jejíž součástí jsou pokyny pro
zpracování „Změny č. 2 Územního plánu Vítkova“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

305/6

1. Rozhodlo o pořízení „Změny č. 2 Územního plánu Vítkova“ na základě zprávy
o uplatňování.
2. Stanoví, že „Změna č. 2 Územního plánu Vítkova“ bude pořízena zkráceným postupem
podle ustanovení § 55 a násl. stavebního zákona.
3. Ukládá pořizovateli na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Vítkova, jejíž
součástí jsou pokyny pro zpracování Změny č. 2 Územního plánu Vítkova, zajistit
vypracování „Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Vítkova“.

Z: VOVÚPŽP
T: 2/2020

306/6

Neschvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci
projektu „Sociální bydlení – Lesní 147, Vítkov“ (registrační číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009615) v celkové výši 6 186 754,62 Kč.

307/6

1. Schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci
projektu „Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov“ (registrační číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009426) v celkové výši 3 385 394,50 Kč.
2. Souhlasí s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Sociální bydlení –
Komenského 146, Vítkov“, registrační číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009426.
3. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2020 finanční prostředky na
předfinancování realizace projektu „Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov“.

Z: VFO
T: 12/2019

1. Schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci
projektu „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“ (registrační číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009427) v celkové výši 1 948 286,11 Kč.
2. Souhlasí s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Sociální bydlení –
Švermova 220, Vítkov“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009427.
3. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2020 finanční prostředky na
předfinancování realizace projektu „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“.

Z: VFO
T: 12/2019

308/6

309/6

1. Souhlasí s celoročním hospodařením Města Vítkova za rok 2018, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje Závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2018 včetně stejnopisu Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Vítkova za rok 2018.
3. Ukládá zveřejnit na úřední desce Města Vítkova a na webu města schválený Závěrečný
účet města za rok 2018 včetně stejnopisu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Vítkova za rok 2018.
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Z: VFO
T: 10.7.2019
Z: VFO
T: 10.7.2019

310/6

311/6

1. Schvaluje účelový příspěvek Středisku volného času Vítkov, příspěvkové organizaci,
IČO: 73214892, v celkové výši 111.105,- Kč, který bude použit na reprezentaci
mažoretek na ME v Zagrebu (na dopravu, ubytování, stravování a startovné).
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 dle přílohy č. 3 v celkové výši 111.105,- Kč.
3. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 6/2019.
1. Schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru z FRB č. 1903 uzavřený mezi paní Viktóríí
Kazimírovou, bytem Klokočov č.p. 215, 747 47 Vítkov 3 a Městem Vítkov, nám. Jana
Zajíce 7, 74901 Vítkov.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o úvěru z FRB č. 1903.

Z: VFO
T: 6/2019

Z: S,VFO
T: 7/2019

312/6

1. Schvaluje Stipendijní řád organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace
od 1. 9. 2019.
2. Schvaluje dvě složky stipendia. Motivační v hodnotě 500,-Kč za měsíc. Prospěchové
v maximální částce 3.000,- Kč dle stipendijního řádu na školní rok 2019/2020.
3. Rozhodlo poskytnut účelovou dotaci města Střední škole Odry, p. o. na stipendium žáků
oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a oboru 65-51-H/01 Kuchař –
číšník pro školní rok 2019/2020.
4. Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na stipendium žáků školy uzavřenou
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870 a Střední školou,
Odry, p. o., Sokolovská 647/1, 742 35 Odry, IČ: 00577910.
5. Ukládá finančnímu odboru poskytnout účelovou dotaci Střední škole Odry p. o. dle
Z: VFO
podkladů vždy k pololetnímu vyhodnocení.
T: 1/2020
6/2020
6. Ukládá zapracovat částku 250 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2020.
Z: VFO
T: 12/2019

313/6

1. Schvaluje účelový příspěvek Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. na Adaptační
kurzy ve výši 60,- Kč na žáka 6. ročníku a primy, 300,- Kč na žáka kvinty a 1. ročníku
gymnázia, celkem 10.200,- Kč.
2. Ukládá zařadit tento účelový příspěvek do rozpočtu města.

314/6

315/6

316/6

317/6

1. Bere na vědomí informaci o stavu podané žádosti na projekt „Revitalizace sportovního
areálu v ZŠ a G Vítkov“ z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli
z Ministerstva pro místní rozvoj.
2. Schvaluje financování stavebních prací na revitalizaci sportovního areálu ZŠ a G
v případě nezískané dotace z rozpočtu města v plné výši.
3. Ukládá zahájit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele u akce „Revitalizace sportovního
areálu v ZŠ a G.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na dofinancování projektu ve výši 1.800.000,-.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 5/2019 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 4 653 120,53Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 5/2019.
1. Schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřený mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z.s.,
Husova 653, 74901 Vítkov, IČ 44941412, dle usnesení finančního výboru z 15.4.2019.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schváleného Dodatku č.1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace.
1. Schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřený mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou školou, Vítkov,
Lidická 639, příspěvkovou organizaci, IČ 47813598, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 6/2019

Z: VOS
T: 7/2019
Z: S,VFO
T: 8/2019

Z: VFO
T: 6/2019

Z: VFO
T: 8/2019

2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schváleného Dodatku č.1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace.
318/6

1. Bere na vědomí návrh Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města
Vítkova.
2. Ukládá předložit návrh Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města
Vítkova ke schválení po předchozím připomínkování. Připomínky budou brány v potaz
do 30.9.2019.

Z: VFO
T: 8/2019

Z: VFO
T: 10/2019

319/6

1. Rozhodlo na základě usnesení č. 273/5 ze dne 24.4.2019 prodat pozemky parc. č. 157/2
zahrada o výměře 53 m2 a parc. č. st. 235 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 97
m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemky u RD žadatele čp. 164 v Klokočově,
předzahrádka, parkování osobního vozidla a oprava kamenné zdi, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 50,-/m2 z těchto důvodů: město nemá pro pozemek žádné využití,
pozemek doposud město neudržovalo, oprava kamenné zdi by byla neekonomická,
rodinný dům je využíván k trvalému bydlení členem rodiny, který zde má ve svůj
prospěch zřízeno věcné břemeno – právo užívání, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá připravit smlouvu na prodej pozemků parc. č. 157/2 zahrada o výměře 53 m2
Z: VFO
T: 7/2019
a parc. č. st. 235 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 97 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova jako pozemky u RD žadatele čp. 164 v Klokočově, předzahrádka,
parkování osobního vozidla a oprava kamenné zdi, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
50,-/m2 z těchto důvodů: město nemá pro pozemek žádné využití, pozemek doposud
město neudržovalo, oprava kamenné zdi by byla neekonomická, rodinný dům je
využíván k trvalému bydlení členem rodiny, který zde má ve svůj prospěch zřízeno
věcné břemeno – právo užívání.

320/6

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1426/1 zahrada o výměře 41 m2 v kat. území Vítkov
jako pozemky u RD žadatelky Opavská čp. 76 ve Vítkově, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1426/1 zahrada o výměře 41 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemky u RD žadatelky Opavská čp. 76 ve Vítkově, za dohodnutou T: 7/2019
kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.

321/6

Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 334 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako zahrada u RD žadatele
ul. B. Němcové 230 ve Vítkově, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.

322/6

Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 334 ostatní plocha o výměře cca 220 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako zahrada u RD žadatelky
ul. B. Němcové 231 ve Vítkově, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu
části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým
kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.

323/6

Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 2280/4 zahrada o výměře 1441 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek u RD Oderská čp. 192 ve Vítkově

324/6

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 80 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelky če. 158 v chatovišti U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující s tím,
že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelkou, nejpozději
však do 31. října 2019, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 80 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov T: 10/2019
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 158 v chatovišti U Dubu,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. října 2019.
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325/6

326/6

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 576 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelky če. 81 v chatovišti U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující s tím,
že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelkou, nejpozději
však do 31. října 2019, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 576 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 81 v chatovišti U Dubu, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. října 2019.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha o výměře cca 1195 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek u chaty žadatelky če. 74E v Zálužné, chatoviště U brodu, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující
s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelkou,
nejpozději však do 31. října 2019, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha o výměře
cca 1195 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek u chaty žadatelky če. 74E v Zálužné, chatoviště U brodu, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. října 2019.
3. Ukládá FO, na základě předloženého geometrického plánu, majetkoprávně dořešit části
pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice v užívání
vlastníků sousedních chat če. 75 a če. 76, popř. také če. 78 a če.77, jako pozemky
k rekreaci.

Z: VFO
T: 10/219

Z: VFO
T: 10/2019

Z: VFO
T: 12/2019

327/6

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 490 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 840/1
ostatní plocha o výměře cca 490 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice s p. Dagmar Stárkovou, nar. 22. 5. 1957, trvale bytem
bratří Hlaviců 86, 755 01 Vsetín, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170
v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za období od 1. 1. 2012 do podpisu kupní
smlouvy, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca Z: VFO
490 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, T: 10/2019
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 v Zálužné, chatoviště Hornické
domky, za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. října 2019.

328/6

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 290 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 162 v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca
29 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice,
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 162 v Zálužné, chatoviště Hornické
domky, za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 7/2019

329/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 43/2 ze dne 14. 11. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Milanem Dzimbaníkem, nar. 24. 11. 1988, trvale
bytem Zálužné 63, 749 01 Vítkov, na prodej částí pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha
a parc. č. 864/15 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 568-61/2018 pozemku
parc. č. 864/77 ostatní plocha o výměře 570 m2 v kat. území Nové Těchanovice za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
T: 9/2019
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

330/6

Revokuje usnesení ZM č. 265/5 ze dne 24. 4. 2019:
„1. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 2535/1 ostatní plocha – silnice o
výměře cca 600 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko
Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava 6, o rozhodnutí ZM.“

331/6

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 3235/1 ostatní plocha – silnice o
výměře cca 600 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
do vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se Z: VFO
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko
T: 7/2019
Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava 6, o rozhodnutí ZM.

332/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3237/1 ostatní plocha
– silnice v kat. území Vítkov za účelem výstavby vodovodu, plynovodu, NN a VO
v rámci stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická“,
kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Opava,
Jóži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, bude povinným
z věcného břemene, a Město Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
OP/134/d/2019/TSÚ/JaM mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, středisko Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, jako povinným z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako
oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 3237/1 ostatní plocha – silnice
v kat. území Vítkov za účelem výstavby vodovodu, plynovodu, NN a VO v rámci stavby
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická“, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. Z: S,VFO
OP/134/d/2019/TSÚ/JaM se Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října T: 9/2019
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, středisko Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711,
DIČ CZ00095711, a to nejpozději do 30. září 2019.
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333/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 217/4 ze dne 20. 2. 2019, darovací a kupní
smlouvu mezi
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
jako prodávající a dárce, a Městem Vítkovem, jako kupující a obdarovaný, na
bezúplatný převod části pozemků parc. č. 244/1 ostatní plocha a parc. č. 2759 ostatní
plocha, a to dle geometrického plánu č. 634-99/2018 pozemky parc. č. 244/4 ostatní
plocha o výměře 106 m2 a parc. č. 2759/2 ostatní plocha o výměře 46 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova a koupi části pozemku parc. č. st. 96/3 zastavěná plocha a nádvoří,
vč. zděné stavby, která je součástí tohoto pozemku, a to dle geometrického plánu č.
634-99/2018 pozemku parc. č. st. 96/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2,
vč. zděné stavby, která je součástí tohoto pozemku, v kat. území Klokočov u Vítkova
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 40.000,-, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajících, pozbude
T: 9/2019
usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

334/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 114/3 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu mezi
 Ivo Kurečka, nar. 6. 3. 1967, bytem Grudova 1177/12, 747 05 Opava 5, id. 1/3,
 Lubomír Kurečka, nar. 30. 8. 1962, bytem Antonína Sovy 1517/39, 747 05 Opava 5,
id. 1/3,
 Radek Kurečka, nar. 31. 1. 1972, bytem Fučíkova 352, 749 01 Vítkov, id. 1/3,
jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi částí pozemků parc.
č. 1232 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1234 zahrada, a to dle geometrického
plánu č. 3117-80/2018 pozemků parc. č. 1232/2 ostatní plocha o výměře 29 m2 a parc.
č. 1234/2 zahrada o výměře 61 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 18.000,- s tím, že kupní cena bude městem zaplacena prostřednictví TS
Vítkov formou výstavby nového oplocení v hodnotě cca Kč 37.220,- a brány v hodnotě
do 25.000,- Kč bez doplatku kupujících, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajících, pozbude
T: 9/2019
usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

335/6

1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 1309/4 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 3210-69/2019 pozemek parc. č. 1309/28 o výměře 212 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Aleše Dusky, nar. 5. 4. 1980, trvale bytem
Fučíkova 379, 749 01 Vítkov, za účelem vybudování obratiště v lokalitě Těchanovická
ul. pro plánovanou výstavbu RD, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 153.912,-, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek katastru) bude hradit město.
2. Schvaluje kupní smlouvu mezi Alešem Duskou, nar. 5. 4. 1980, trvale bytem Fučíkova
379, 749 01 Vítkov, jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi části
pozemku parc. č. 1309/4 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 321069/2019 pozemek parc. č. 1309/28 o výměře 212 m2 v kat. území Vítkov
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 153.912,-, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajících, pozbude
T: 9/2019
usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

336/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 278/5 ze dne 24. 4. 2019, kupní smlouvu mezi
spol. Ferrum Pro s. r. o., Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ 00016187, DIČ
25539388, jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi části pozemku
parc. č. 3204/24 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3195-76/2019 pozemek parc.
č. 3204/30 orná půda o výměře 173 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 35.638,- + DPH 21 %, tj. Kč 7.484,-, celkem Kč 43.122,-, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září
2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajících,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 9/2019

337/6

Revokuje usnesení ZM č. 218/4 ze dne 20. 2. 2019:
„1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 308/1 ostatní plocha o výměře 325 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města Vítkova od MILNEA státní podnik v likvidaci,
Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ 00016187, za kupní cenu Kč 17.700,stanovenou znaleckým posudkem č. 065-3757/2018 ze dne 14. 3. 2018 spol. Equity
Solutions Appraisals, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat likvidátora společnosti o rozhodnutí ZM.“.

338/6

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 308/1 ostatní plocha o výměře 325 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města Vítkova od MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ 00016187, za kupní cenu Kč 22.000,- stanovenou
znaleckým posudkem č. 274-4574/2019 ze dne 14. 5. 2019 spol. Equity Solutions
Appraisals, s. r. o., Praha, vč. úhrady přefakturovaných nákladů za zhotovení tohoto
posudku ve výši Kč 23.000,- + 21 % DPH, tj. 4.830,-, celkem tedy 27.830,-, dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí č. SK 2019-11 mezi spol.
MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 – Řepy, Třanovského 622/11,
PSČ 163 04, IČ 00016187, zast. Mgr. Rostislavem Pecháčkem, likvidátorem, jako
prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi pozemku parc. č. 308/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 325 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 22.000,-, dle přiloženého návrhu smlouvy, vč. úhrady přefakturovaných
nákladů za zhotovení tohoto posudku ve výši Kč 23.000,- + 21 % DPH, tj. 4.830,-,
celkem tedy 27.830,-, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí č. SK 2019-11
Z: VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde T: 9/2019
k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajícího, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.

339/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 116/3 ze dne 12. 12. 2018 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Vítězslavem Tomešem, nar. 3. 12. 1973, trvale
bytem nám. J. Zajíce 13, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemků parc.
č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3152144/2018 pozemku parc. č. 1304/2 orná půda o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč
726,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
T: 9/2019
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

340/6

Revokuje usnesení ZM č. 118/3 ze dne 12. 12. 2018:
„1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018 prodat části
pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304 orná půda o souhrnné výměře cca
1340 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za
účelem výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 5 důvodové
zprávy manželům Ing. Václavu Říčnému, nar. 24. 3. 1991, trvale bytem Boženy
Němcové 945, 749 01 Vítkov, doručovací adresa Švermova 539, 749 01 Vítkov, a Ing.
Kateřině Říčné, nar. 17. 5. 1991, trvale bytem Lískovec 343, 738 01 Frýdek - Místek,
doručovací adresa Švermova 539, 749 01 Vítkov, za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč
600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy, a to na
nejbližší možném zasedání ZM po obdržení geometrického plánu.“

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 26. 06. 2019

Strana 7 (celkem 17)

341/6

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018 prodat části
pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304 orná půda, a to dle geometrického
plánu č. 3152-144/2018 pozemku parc. č. 1304/5 orná půda o výměře 1346 m2 v kat.
území Vítkov za účelem výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 5
důvodové zprávy, manželům Ing. Václavu Říčnému, nar. 24. 3. 1991, trvale bytem
Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Ing. Kateřině Říčné, nar. 17. 5. 1991, trvale
bytem Lískovec 343, 738 01 Frýdek - Místek, doručovací adresa Boženy Němcové 945,
749 01 Vítkov, za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši,
celkem tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304
Z: VFO
orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3152-144/2018 pozemku parc. č. 1304/5 orná T: 7/2019
půda o výměře 1346 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného domu
označeného dle situačního plánu č. 5 důvodové zprávy, manželům Ing. Václavu
Říčnému, nar. 24. 3. 1991, trvale bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Ing.
Kateřině Říčné, nar. 17. 5. 1991, trvale bytem Lískovec 343, 738 01 Frýdek - Místek,
doručovací adresa Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, za nabídnutou kupní cenu ve
výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2.

342/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 119/3 ze dne 12. 12. 2018 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Alešem Duskou, nar. 5. 4. 1980, a
Ľudmilou Duskovou, nar. 3. 10. 1982, oba trvale bytem Fučíkova 379, 749 01 Vítkov,
jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1156/1 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 3152-144/2018 pozemku parc. č. 1156/1 ostatní plocha o výměře
1200 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH
v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 9/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

343/6

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a 1304 orná půda a to dle
geometrického plánu č. 3152-144/2018 pozemku parc. č. 1304/1 orná půda o výměře
1438 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného domu označeného dle
situačního plánu č. 1
 1303/1 orná půda a 1304 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3152144/2018 pozemku parc. č. 1304/4 orná půda o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 4
 1156/1 ostatní plocha, 1152/1 trvalý travní porost a 1148/1 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 3152-144/2018 pozemky parc. č. 1156/3 ostatní plocha
o výměře 219 m2, parc. č. 1152/1 trvalý travní porost o výměře 668 m2 a parc. č.
1148/1 zahrada o výměře 337 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného
domu označeného dle situačního plánu č. 7
 1148/1 zahrada a 1144/1 zahrada, a to dle geometrického plánu č. 3152144/2018 pozemku parc. č. 1144/1 zahrada o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 8
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 126,-/m2,
celkem tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č.
 1303/1 orná půda a 1304 orná půda a to dle geometrického plánu č. 3152- T: 7/2019
144/2018 pozemku parc. č. 1304/1 orná půda o výměře 1438 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 1
 1303/1 orná půda a 1304 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3152144/2018 pozemku parc. č. 1304/4 orná půda o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 4
 1156/1 ostatní plocha, 1152/1 trvalý travní porost a 1148/1 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 3152-144/2018 pozemky parc. č. 1156/3 ostatní plocha
o výměře 219 m2, parc. č. 1152/1 trvalý travní porost o výměře 668 m2 a parc. č.
1148/1 zahrada o výměře 337 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného
domu označeného dle situačního plánu č. 7
 1148/1 zahrada a 1144/1 zahrada, a to dle geometrického plánu č. 3152144/2018 pozemku parc. č. 1144/1 zahrada o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 8
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 126,-/m2,
celkem tedy Kč 726,-/m2.
344/6

1. Rozhodlo na základě obdržené žádosti, prodat části pozemků parc. č. 1303/1 orná půda
a parc. č. 1304 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3152-144/2018 pozemku parc.
č. 1304/3 orná půda o výměře 1354 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby
rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 3 důvodové zprávy manželům
Tomáši Lebedovi, nar. 23. 12. 1992, a Michaele Lebedové, nar. 29. 3. 1990, oba trvale
bytem Karla Pokorného 1365/49, 708 00 Ostrava – Poruba, za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 126, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304
Z: VFO
orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3152-144/2018 pozemku parc. č. 1304/3 orná T: 7/2019
půda o výměře 1354 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného domu
označeného dle situačního plánu č. 3 důvodové zprávy za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 126, celkem tedy Kč 726,-/m2, manželům
Tomáši Lebedovi, nar. 23. 12. 1992, a Michaele Lebedové, nar. 29. 3. 1990, oba trvale
bytem Karla Pokorného 1365/49, 708 00 Ostrava – Poruba.

345/6

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1
zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a část pozemku
parc. č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu
č. 3102-25/2018 pozemek parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144
m2 v kat. území Vítkov takto: výběr kupujícího obálkovou metodou za schválenou
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši Kč 30.000,-, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc.
č. 210/1 zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a části
pozemku parc. č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu
č. 3102-25/2018 pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144
m2 v kat. území Vítkov takto: výběr kupujícího obálkovou metodou za schválenou
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši Kč 30.000,-.
3. Ukládá FO informovat všechny žadatele o koupi pozemků na Oderské ul. ve Vítkově
o rozhodnutí ZM.
4. Ukládá FO stanovit termín pro výběr kupujícího obálkovou metodou.
5. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou s návrhem kupní
smlouvy na zasedání ZM v srpnu 2019.

346/6

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o směně pozemků mezi městem Vítkovem a Českou
republiku – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická
2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561.
2. Souhlasí se směnou pozemku města parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat. území
Nové Těchanovice dle var. III důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 1.7.2019

Z: VFO
T: 1.7.2019
Z: VFO
T: 1.7.2019
Z: VFO
T: 28.8.2019

347/6

Souhlasí v případě převodu pozemku parc. č. st. 90 zastavěná plocha a nádvoří – zbor
o výměře 691 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova z České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
IČ: 69797111, na Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zařadit tento pozemek do
směny pozemků za pozemek města parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat. území
Nové Těchanovice bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy. Ceny směňovaných
pozemků budou stanoveny znaleckými posudky, jenž nechá na své náklady vyhotovit
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

348/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 317/2 ostatní
plocha a parc. č. 2479/1 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem
zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2763 ostatní
plocha a parc. č. st. 132/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp.
101, a k RD čp. 101 na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene a Eva Frycová, nar. 9. 1. 1976, bytem Jaromíra Matuška 27/1, 700 30 Ostrava,
bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,- +
DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 317/2 ostatní plocha a parc. č. 2479/1 ostatní
plocha v kat. území Klokočov u Vítkova k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Evou Frycovou, nar. 9. 1. 1976, bytem Jaromíra Matuška 27/1, 700 30
Ostrava, jako oprávněnou z věcného břemene, za účelem výstavby podzemního vedení
plynovodní přípojky v pozemcích parc. č. 317/2 ostatní plocha a parc. č. 2479/1 ostatní
plocha k pozemkům parc. č. 2763 ostatní plocha a parc. č. st. 132/3 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 101, a k RD čp. 101 na tomto pozemku v kat.
území Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
Z: S,VFO
jmenovanou, a to nejpozději do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 9/2019
smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této
žadatelce platnosti.

349/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 627 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemku
parc. č. 625 zahrada za účelem výstavby rodinného domu na Rybniční ul. ve Vítkově,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Michael Kalivoda, nar. 14. 11.
1988, bytem Wolkerova 838, 749 01 Vítkov, budou oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,- vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání části pozemku parc. č. 627 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu umístit a provést stavbu v pozemku parc. č. 627 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. 625 zahrada za účelem výstavby rodinného domu na Rybniční ul.
ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Michael Kalivoda,
nar. 14. 11. 1988, bytem Wolkerova 838, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného
břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Z: VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září T: 9/2019
2019. 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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350/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování vodovodní přípojky pro areál bývalého
ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve Vítkově jako náhradu za stávající vodovodní přípojku,
která je v havarijním stavu, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a spol. SERVIS-24 Česká republika s. r. o., sídlo: Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno,
IČ: 02229129, DIČ: CZ02229129, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová
náhrada bude stanovena znaleckým posudkem, který na své náklady nechá vypracovat
oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu umístit a provést stavbu v pozemku parc. č. 1892
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky do
bývalého areálu ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a spol. SERVIS-24 Česká republika s. r. o., sídlo:
Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 02229129, DIČ: CZ02229129, bude
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Z: S,VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to nejpozději do T: 9/2019
30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

351/6

1. Rozhodlo ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1723
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování zemního vedení NN v rámci
stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“, kdy Město Vítkov bude 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 č.
PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem
Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem, který na své náklady nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1723 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání, smlouvu o právu umístit a provést stavbu 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 č. PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol. INKOSOSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř.. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637,
DIČ: CZ48394637, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Z: S,VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to nejpozději
T: 9/2019
do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

352/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3080 ostatní plocha
a parc. č. 3081 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem výstavby nového
kabelového vedení VN22kV a kabelového vedení optické infrastruktury v rámci stavby
„Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV - IE-12-8006374“ kdy Město Vítkov bude
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 5. 4. 2017, ev. č. PM/II-197/2018, Josefem Petřekem,
podnikajícím pod názvem Josef Petřek, místo podnikání Císařská 88, 741 01 Nový Jičín
– Loučka, IČ: 15453278, DIČ: CZ510306064, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem, který nechá na své náklady
vypracovat oprávněný z věcného břemene.
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2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 3080 ostatní plocha a parc. č. 3081 ostatní
plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006374/VB/2 v rámci
stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV“, 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 5. 4. 2017, ev. č. PM/II-197/2018, Josefem Petřekem,
podnikajícím pod názvem Josef Petřek, místo podnikání Císařská 88, 741 01 Nový Jičín
– Loučka, IČ: 15453278, DIČ: CZ510306064, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
Z: S,VFO
o umístění stavby č. IE-12-8006374/VB/2 v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa II,
T: 9/2019
úprava VN22kV“ se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
353/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3207/1 orná půda
a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení plynovodní (parc. č. 3207/1) a kanalizační (parc. č. 3229/1) přípojky k pozemku
parc. č. 3207/36 orná půda a k plánované výstavbě haly - pálenice na tomto pozemku,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Bc. Hana Hušková, nar.
25. 5. 1969, bytem Nová 431, 749 01 Vítkov, bude oprávněnou z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 3207/1 orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní
plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a Bc. Hanou Huškovou, nar. 25. 5. 1969, bytem Nová 431, 749 01 Vítkov, jako jako
oprávněnou z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 3207/1 orná půda a parc. č. 3229/1
ostatní plocha za účelem výstavby podzemního vedení plynovodní (parc. č. 3207/1)
a kanalizační (parc. č. 3229/1) přípojky k pozemku parc. č. 3207/36 orná půda
a k plánované výstavbě haly - pálenice na tomto pozemku v kat. území Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
T: 9/2019
jmenovanou, a to nejpozději do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této
žadatelce platnosti.
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354/6

Revokuje usnesení ZM č. 52/2 ze dne 14. 11. 2018:
„1. Rozhodlo schválit zřízení věcného břemene za úplatu v domě Budišovská čp. 856, jenž
je součástí pozemku parc. č. 670/13 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu
a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 856 ve Vítkově, kdy
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková, nar. 25. 11.
1974, oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½, budou povinnými z věcného
břemene, a Město Vítkov bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada
činí částku Kč 7.000,-, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková, nar. 25. 11.
1974, oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
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 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½,
jako povinnými z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení –
napojovacího uzlu a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp.
856 ve Vítkově, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě)
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění povinných z věcného břemene, pozbude usnesení ZM o
zřízení věcného břemene platnosti.“
355/6

1. Rozhodlo schválit zřízení věcného břemene za úplatu v domě Budišovská čp. 856, jenž
je součástí pozemku parc. č. 670/13 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu a
ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 856 ve Vítkově, kdy
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková,
nar. 25. 11. 1974, oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½, budou povinnými z věcného
břemene, a Město Vítkov bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada
činí částku Kč 50.000,-, za podmínky, že bude účelně využita v souvislosti s realizací
věcného břemene (např. izolace domu, nutné terénní úpravy, úpravy fasády), dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
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 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková,
nar. 25. 11. 1974, oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½,
jako povinnými z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení –
napojovacího uzlu a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp.
856 ve Vítkově, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) Z: S,VFO
se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 9/2019
smlouvy pro zavinění povinných z věcného břemene, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene platnosti.
356/6

357/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 279/5/1, nový návrh kupní smlouvy mezi spol.
Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3,
IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381, jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující,
na koupi pozemku parc. č. 3207/30 orná půda o výměře 6975 m2 v kat. území Vítkov za
dohodnutou kupní cenu a podmínek uvedených v tomto návrhu kupní smlouvy, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září
2019.
1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 350.000,- Kč na projekt „Vítkov – Rozšíření

MKDS“ v rámci dotačního titulu Podpora prevence kriminality z Ministerstva
vnitra.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření na předfinancování projektu „Vítkov –
Rozšíření MKDS“ ve výši 432.000,-.
358/6

Z: VFO
T: 9/2019

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 340.800,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova
585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na realizaci projektu „Oprava
toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov“ v rámci dotačního programu Podpora zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2019.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a SVČ Vítkov, p. o. na realizaci projektu „Oprava toalet
sociálních služeb Tunnel Vítkov“ ve výši 340.800,- Kč.
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Z: VFO
T: 6/2019

3. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
IČ 732 14 892 o usnesení zastupitelstva města.
4. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, podepsat smlouvu o
poskytnutí dotace ze MSK.

Z: VOS
T: 7/2018
Z: ŘSVČ
T: 7/2019

359/6

1. Souhlasí se zapojením ZŠ a G Vítkov, p. o. do projektu „Podpora inkluzivního
vzdělávání na Vítkovsku 2“ v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárním vzdělávání.
Z: VOS,S
2. Ukládá starostovi města podepsat souhlas zřizovatele se zapojením školy do výzvy
T: 7/2019
operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, v souvislosti s projektem „Podpora
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku“ v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárním
vzdělávání.

360/6

1. Souhlasí se zapojením MŠ Vítkov, Husova 627, okres Opava, p. o. do projektu „Podpora
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“ v rámci programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání.
Z: VOS,S
2. Ukládá starostovi města podepsat souhlas zřizovatele se zapojením školy do výzvy
T: 7/2019
operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, v souvislosti s projektem „Podpora
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku“ v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání.

361/6

1. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
„Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ na realizaci projektu
„Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ v celkové výši max. 434.000
Kč, se závazkem spolufinancování.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ na
realizaci projektu „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2019“ na realizaci projektu „Regenerace brownfieldu na parc.
č. 718/1, k. ú. Vítkov“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
4. Ukládá připravit smlouvu o smlouvě budoucí kupní s majitelem nemovitosti na parc.
č. 718/1 a 719/3, k. ú. Vítkov a předložit ji ke schválení zastupitelstvu města.
5. Ukládá řešit s panem Duskou věcné břemeno vztahující se k předmětnému pozemku.

362/6

Bere na vědomí možnost podání žádosti o dotaci v rámci programu IROP – SCLLD MAS
Opavsko 2014 – 2020 na projekt „Výstavba přestupního terminálu – ul. Pivovarská ve
Vítkově“.

363/6

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko na projekt „Kudy
tudy na odpady“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Kudy tudy na odpady“.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 15 % spolupodílu na projekt
„Kudy tudy na odpady“.
4. Ukládá podat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko na projekt „Kudy tudy na
odpady“.

364/6

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TSVítkov, p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ:00037494, na město Vítkov, v celkové hodnotě 4 483 037,2 Kč,
dle důvodové zprávy.
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Z: VOS
T: 9/2019

Z: VFO
T: 8/2019
Z: VFO
T: 8/2019

Z: VOS
T: 10/2019

2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě 4 483 037,2 Kč, dle důvodové
zprávy.
Z: ŘTS
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
T: 7/2019
Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494, v celkové hodnotě 4 483 037,2 Kč, dle důvodové
zprávy.
365/6

1. Bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu autokempu na Podhradí a ubytovny na
Oderské ulici včetně návrhu na další možné využití.
2. Ukládá připravit návrh změny užívání a případného prodeje ubytovny na Oderské ulici
ve Vítkově.
3. Ukládá předložit dříve zpracovanou projektovou dokumentaci na revitalizaci autokempu
v Podhradí.

Z: VOS
T: 10/2019
Z: VOS
T: 10/2019

366/6

1. Bere na vědomí zprávu týkající řešení závad o stavu majetku města ve správě TS Vítkov
p.o. dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předložit potřebné opravy v pořadí dle důležitosti na majetku města ve správě
Z: VOS,TS
TS Vítkov p.o. do návrhu rozpočtu pro rok 2020.
T: 11/2019

367/6

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ:69987181 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.

Z: ŘZŠaG
T: 7/2019

368/6

Bere na vědomí návrh Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.

369/6

1. Souhlasí s podanou žádostí o dotaci v Operačním programu Zaměstnanost, výzvě č. 92 –
Efektivní veřejná správa, vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí, na projekt
„Přívětivý úřad Vítkov“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření na financování nákladů vzniklých v roce 2019.
Z: VFO
T: 8/2019
3. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2020 finanční prostředky na
Z: VFO
financování realizace projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ v roce 2020.
T: 12/2019

370/6

1. Souhlasí se záměrem rezervovat v rozpočtu města finanční prostředky pro potřeby
místních částí.
2. Ukládá připravit návrh stanovení výše finančních prostředků rezervovaných v rozpočtu
města pro jednotlivé místní části.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 26. 06. 2019

Z: S,VFO
T: 8/2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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