USNESENÍ
46. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. dubna 2017 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1788/46 do č. 1860/46)
Rada města:
1788/46 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1789/46 1. Schvaluje záměr vybudovat bezpečnostní výplně zábradlí ochozů v budově
Městského úřadu – náměstí J. Zajíce 7, Vítkov.
2. Schvaluje zahájení přípravných prací pro realizaci vybudování bezpečnostních
výplní zábradlí ochozů v budově Městského úřadu - náměstí J. Zajice 7, Vítkov.
3. Ukládá zahájit přípravné práce pro realizaci vybudování bezpečnostních výplní
zábradlí ochozů v budově Městského úřadu - náměstí J. Zajice 7, Vítkov.

Z: VOVS
T: 7/2017

1790/46 1. Bere na vědomí návrh na pořízení „Územní studie krajiny správního obvodu ORP
Vítkov“ .
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 2 dle návrhu usnesení
pro zastupitelstvo města.
1791/46 1. Schvaluje darování 140 ks vstupenek v hodnotě 15 Kč/kus na vstup do „Imaginária“,
které je součástí NS Dědictví břidlice Turistické oblasti Opavské Slezsko, z.s. Horní
nám. 382/69, 746 01 Opava, IČ: 04597486 jako ceny do soutěže pořádané v rámci
akce „Otevírání turistické sezóny“ dne 6. 5. 2017, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat Turistickou oblast Opavské Slezsko, z.s. o rozhodnutí rady
města.
3. Ukládá informovat spolek Zálužné o systému a pravidlech poskytování volných
vstupů pro výherce soutěže.
1792/46 1. Schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení „Dne města – Vítkov 2017“ mezi
městem Vítkov a VILO servis s.r.o., Rejskova 1169/23, 779 00 Olomouc,
IČ 03081923.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 4/2017
Z: VOK
T: 5/2017

Z: S,VOK
T: 5/2017

1793/46 1. Bere na vědomí Hodnotící zprávu MA21 za rok 2016 projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 ve Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Hodnotící zprávu MA21 za rok 2016
projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve Vítkově.
1794/46 1. Schvaluje Smlouvu o pronájmu souborů elektrorozvaděčů včetně kabeláže
a mobiliáře na zabezpečení akce „Vítkovská lávka“ mezi městem Vítkov
a Střediskem volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585,
749 01 Vítkov, IČ 73214892, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 5/2017

1795/46 Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2017.
1796/46 1. Uděluje souhlas k užití znaku města Vítkova TJ Klokočov, z.s, Klokočov 32, 747 47
Vítkov 3, IČ 478 12 133 za účelem použití znaku města na propagačních materiálech
(letáky, plakáty apod.) určených k propagaci TJ v roce 2017.
2. Ukládá zaslat rozhodnutí rady města žadateli.
Z: VOK
T: 4/2017
1797/46 1. Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace o historii
Hlučínska a Těšínska dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat o rozhodnutí rady města žadatele JUDr. Zdeňka Bajgara.
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Z: VOK
T: 5/2017

1798/46 1. Neschvaluje udělení výjimky – prominutí nájmu Smíšenému pěveckému sboru
Komenský, z.s., Vítkov, Dělnická 1006, IČ 04026233 za pronájem prostor
kulturního domu ve Vítkově za účelem uspořádání setkání hostujících sborů v rámci
oslav 45. výročí založení SPS Komenský.
2. Schvaluje bezúplatné zapůjčení výstavních panelů Smíšenému pěveckému sboru
Komenský, z.s., Vítkov, Dělnická 1006, IČ 04026233.
3. Ukládá informovat o rozhodnutí rady města vedoucí SPS Komenský Vítkov.
Z: VOK
T: 5/2017
1799/46 1. Schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 04 kV (NN), číslo 17_SOP_01_4121285121 mezi
městem Vítkov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1800/46 1. Rozhodla o poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,- Kč Základní škole Vítkov,
náměstí J. Zajíce č. 1, p.o., náměstí Jana Zajíce 1, 749 01 Vítkov, IČO 47813172 na
projekt REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 4.000,- Kč mezi
Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Základní školou Vítkov,
náměstí J. Zajíce č. 1, p.o., náměstí Jana Zajíce 1, 749 01 Vítkov, IČO 47813172 na
projekt REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Základní školou Vítkov, náměstí J. Zajíce č. 1, p.o.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 4.000,- Kč na účet Základní školy
Vítkov, náměstí J. Zajíce č. 1, p.o.

Z: S,VOK
T: 4/2017

Z: S,VOSV
T: 4/2017
Z: VOSV
T: 5/2017

1801/46 1. Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč
Domovu Vítkov, p.o., Vítkov, Lidická 611, 749 01, Vítkov, IČ 71196951 na provoz
pobytových sociálních služeb v roce 2017.
2. Ukládá předložit RM informaci o počtu přijatých klientů do Domova Vítkov za
Z: VOSV
období 2016 a 2017.
T: 3/2018
1802/46 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč
Fokusu - Opava, z.s., Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na
činnost bezprostředně související s provozem služby sociální rehabilitace.
1803/46 Bere na vědomí zprávu o problematice sociálního bydlení.
1804/46 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního začleňování
2017 – 2019 Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku.
2. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zahájením jednání o odkoupení budovy
č. p. 493 na pozemku p. č. 718/1, budovu neevidovanou v katastru nemovitostí na
pozemku p.č. 718/1, pozemek p.č.718/1 a p.č. 719/3, včetně součástí a příslušenství,
vše zapsané na LV č. 1699 v katastrálním území Vítkova (areál bývalého pivovaru)
a předložit výsledky tohoto jednání zastupitelstvu.
3. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zahájením jednání o odkoupení
bytového domu na ulici Komenského, č.p. 147 ve Vítkově.
4. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zahájením přípravy podkladů pro
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytových domů z Integrovaného
regionálního operačního programu na projekty Sociálního bydlení.
5. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zahájením přípravy podkladů pro
podání žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 52.
1805/46 1. Schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby na území města Vítkov a jeho
místních částí mezi Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
a Charitou Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052.
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2. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytování pečovatelské služby mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Charitou Odry, ul. Hranická 162/36,
741 35 Odry, IČ 62351052.
1806/46 1. Souhlasí s organizací veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů ve městě Vítkov a jeho místních
částech s účinností od 1. 5. 2017.
2. Pověřuje organizací veřejné služby ředitelku Střediska volného času Vítkov, p.o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892.
3. Ukládá vydat pověření ředitelce Střediska volného času Vítkov, p.o., k organizaci
veřejné služby.

Z: VOSV
T: 5/2017

Z: S,VOSV,VOS
T: 5/2017

1807/46 Schvaluje Zásady a metodiku pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města
Vítkova v sociální oblasti.
1808/46 Bere na vědomí zprávu o výši nákladů za energie v kulturním domě za rok 2016 dle
důvodové zprávy.
1809/46 1. Rozhodla neprominout nájem části nebytových prostor v objektu Vodní 636, Vítkov
o velikosti 231,27 m2 za období duben, květen, červen, červenec a srpen 2017
z důvodu probíhajících stavebních úprav a to výměny podlah, vybudování
sociálního zařízení, příček atd. paní Janě Kolínské bytem Čermná ve Slezsku 48 dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat paní Janu Kolínskou bytem Čermná ve Slezsku 48 o rozhodnutí Z: VOS
rady města.
T: 4/2017
1810/46 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko na
dobu určitou 10 let mezi městem Vítkov IČ:00300870 zastoupeným starostou
Ing.Pavlem Smolkou a Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117 Ostrava
IČ: 70890692 s účinností termínu dle výběrového řízení na autobusového dopravce
v oblasti Vítkovska.
1811/46 Ukládá jednat s TQM o možnosti úpravy jízdních řádů.

Z: S,MS
T: 5/2017

1812/46 1. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
v zadávacím řízení na stavební práce dle směrnice č. 15/2016 pro akci: Vítkov Dělnická ulice – předláždění místní komunikace dlažebními kostkami v pořadí:
1. uchazeč: StavbyKrása s.r.o.
Úvozní 573, Vítkov
IČ: 01823949
2. uchazeč: Martin Droždík
Budišovská 876, Vítkov
IČ: 88675475
3. uchazeč: NIKO&BAXER s.r.o. Butovická 875 Studénka
IČ: 29383820.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vítkov - Dělnická ulice – předláždění místní
komunikace dlažebními kostkami“ se zhotovitelem StavbyKrása s.r.o., Úvozní 573,
Vítkov, IČ:01823949, za celkovou smluvní cenu 1 003 948,- Kč včetně DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Vítkov-Dělnická ulice – Z: S,VOS
T: 31.5.2017
předláždění místní komunikace dlažebními kostkami“ mezi zhotovitelem
StavbyKrása s.r.o., Úvozní 573, Vítkov, IČ: 01823949 a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov. Pokud nebude ve stanovené lhůtě s vítězným
uchazečem uzavřena Smlouva o dílo, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč
za stejných smluvních podmínek.
1813/46 1. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
v zadávacím řízení na stavební práce dle směrnice č. 15/2016 pro akci: Vítkov Dělnická ulice – oprava povrchu místní komunikace v pořadí:
1. uchazeč: Strabag a.s.
Polanecká 827 , Ostrava Svinov IČ: 60838744
2. uchazeč: Silnice Morava s.r.o. Revoluční 904/30, Krnov
IČ: 25357352
3. uchazeč: Kareta s.r.o.
Krnovská 51 Bruntál
IČ: 62360213.
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2. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vítkov - Dělnická ulice – oprava povrchu místní
komunikace“ se zhotovitelem Strabag a.s., Polanecká 827, Ostrava Svinov
IČ: 60838744, za celkovou smluvní cenu 724 571,35 Kč včetně DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Vítkov-Dělnická ulice – Z: S,VOS
oprava povrchu místní komunikace“ mezi zhotovitelem Strabag a.s., Polanecká 827 T: 5/2017
Ostrava Svinov IČ: 60838744 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01,
Vítkov. Pokud nebude ve stanovené lhůtě s vítězným uchazečem uzavřena Smlouva
o dílo, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních
podmínek.
1814/46 1. Bere na vědomí zprávu o umístění pítka na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit umístění pítka na náměstí Jana Zajíce ve
Vítkově dle důvodové zprávy.
1815/46 1. Bere na vědomí přiložené informace k vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci
kina.
2. Ukládá vyhlásit veřejnou zakázku na kompletní rekonstrukci kina – zjednodušené
podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle
důvodové zprávy.

Z: VOS
T: 8/2017

1816/46 Revokuje usnesení č. 1748/44 ze dne 14.3.2017 ve znění: „1/ schvaluje Dohodu
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
č. 528/DPS/OP/V/2017 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 300870 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, 2/ ukládá
starostovi města podepsat Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících č. 528/DPS/OP/V/2017 mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ: 45193665“.
1817/46 1. Schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících č. 528/DPS/OP/V/2017 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 45193665.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 528/DPS/OP/V/2017 mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665.
1818/46 Bere na vědomí informace o průběhu příprav společného česko-polského projektu
„Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“.
1819/46 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony, na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření
parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“ (registrační číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946) v celkové výši 2 916 136,53 Kč.
2. Bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce a modernizace chodníků,
rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“, registrační číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946.
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Z: S,VOS
T: 5/2017

1820/46 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního Programu obnovy kulturních památek a památkově-chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na realizaci projektu „Oprava
hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“ v celkové výši 350 000 Kč.
1821/46 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v dotačním programu
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017
vyhlášeném Moravskoslezským krajem na projekt „Propagujeme Vítkovsko“.
1822/46 1. Vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Střediska
volného času Vítkov, p.o. IČ: 73214892 se sídlem Bezručova 585, Vítkov dle
§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů
s účinnosti od 1. ledna 2018.
2. Ukládá zveřejnit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Střediska volného času Vítkov, p.o. IČ: 73214892 se sídlem Bezručova 585,
Vítkov s účinnosti od 1. ledna 2018 na úřední desce, v Moravskoslezském deníku
a na webových. stránkách města Vítkova a KÚ MSK Ostrava.
3. Ukládá předložit složení členů komise konkurzního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky Střediska volného času Vítkov, p.o. IČ: 73214892 se sídlem
Bezručova 585, Vítkov dle § 2 odst. 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích.

Z: VOS
T: 7/2017

1823/46 1. Odvolává z vedoucího pracovního místa ředitelku Střediska volného času Vítkov,
p.o. IČ: 73214892 se sídlem Bezručova 585, Vítkov Ing. Šárku Medunovou,
bytem Vítkov – Lhotka 4 dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve
znění pozdějších předpisů k 31. 12. 2017.
2. Ukládá předat ředitelce Ing. Šárce Medunové usnesení Rady města Vítkova.

Z: VOS
T: 12/2017

1824/46 Bere na vědomí informaci o termínu ukončení šestiletého období vedoucího
pracovního místa ředitelky Mateřské školy Vítkov a ředitelky Základní školy
a gymnázia Vítkov.
1825/46 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a přijetí dotace v celkové výši 536.000,- Kč pro SVČ Vítkov,
p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na podporu
činnosti NZDM Tunnel Vítkov.
1826/46 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a přijetí dotace v celkové výši 1.200.000,- Kč pro SVČ
Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na
podporu činnosti SASRD Tunnel Vítkov.
1827/46 Doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s vnitřními stavebními úpravami
a opravami v rámci projektu „S chutí do všeho…“ z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
v rozsahu uvedeném v žádosti SVČ Vítkov, p. o.
1828/46 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1767/45 ze dne 4. 4. 2017 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Wharcedale s. r. o., se sídlem Budišovská 1015, 749 01
Vítkov, zast. Radimem Staňkem a Ivo Jankem, na pronájem části pozemku parc.
č. 20/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Vítkov, jako předzahrádku před
provozovnou, za cenu 130,- Kč /m2/rok, na období vždy od 1. 5. do 30. 9.,
s periodickým každoročním opakováním na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
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Z: VOS
T: 7/2017
Z: VOS
T: 8/2017

Z: VOS
T: 7/2017

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou firmou, a to nejpozději do 30. 6.
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení
RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 6/2017

1829/46 1. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 2142/3 ostatní plocha o výměře 60 m2
v k. ú. Vítkov, k parkování osobního auta, za cenu 3,- Kč/m2/rok + DPH, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí RM.
Z: VFO
T: 5/2017
1830/46 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1725/44 ze dne 14. 3. 2017 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Norbertem Kováčem, nar. 1. 2. 1995, bytem
Vítkov, Nová 421, na pronájem části pozemku parc. č. 873 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku,
za cenu 3,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
30. 6. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 6/2017

1831/46 1. Schvaluje Nájemní smlouvu k umožnění umístění reklamního poutače o rozměrech
3 x 1,3 m uzavřenou mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a společností
MMG Butik s.r.o., se sídlem na ul. Opavská 85 ve Vítkově, DIČ: CZ05192391 za
cenu 500 Kč/m2/rok.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k umístění reklamního poutače.
Z: VFO
T: 5/2017
1832/46 1. Nedoporučuje ZM směnit část pozemku města parc. č. 197/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace v kat. území Jelenice za část pozemku parc. č. st. 8 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor o výměře 22 m2 (výměra je stanovena návrhem geometrického
plánu) v kat. území Jelenice, ve vlastnictví Radka Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem
Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy
2. Doporučuje ZM schválit koupi části pozemku parc. č. st. 8 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor o výměře 22 m2 (výměra je stanovena návrhem geometrického
plánu) v kat. území Jelenice, za kupní cenu Kč 50,-/m2 do vlastnictví města Vítkova
od Radka Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle důvodové
zprávy.
1833/46 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, jako pozemek k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2
1834/46 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 3207/9 orná půda o výměře 1034 m2 v kat.
území Vítkov k podnikatelské činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově,
za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši pro část pozemku
nedotčeného inženýrskými sítěmi o výměře 393 m2 a Kč 140,-/m2 + DPH v zákonné
výši pro část pozemku dotčeného inženýrskými sítěmi o výměře 641 m2, dle důvodové
zprávy.
1835/46 Doporučuje ZM neprodat pozemek parc. č. 813/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 121 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty če.
72, dle důvodové zprávy.
1836/46 Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 749/17 ze dne 14. 12. 2016:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca
550 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu
ve výši Kč 50,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM“.
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1837/46 Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 788/1 ze dne 22. 2. 2017:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 749/14 ze dne 14. 12. 2016, 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 50,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. června
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“
1838/46 1. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost
o výměře cca 370 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní
cenu ve výši Kč 25,-/m2, a úhradu části nákladů za vypracování geometrického
plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry
kupované plochy, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost
o výměře cca 220 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 121 v Zálužné, za
základní kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2, a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
1839/46 Doporučuje ZM schválit poskytnutí slevy z kupí ceny MUDr. Lence Škařupové,
nar. 5. 6. 1971, bytem Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, z prodeje pozemků parc.
č. 808/3 a parc. č. 809/1 v kat. území Vítkov za účelem výstavby ordinace praktického
lékaře z důvodu skryté vady - jímky na prodávaných nemovitých věcech, a to formou
úhrady prokazatelných vyfakturovaných nákladů spojených s odstraněním této skryté
vady schválených znalcem.
1840/46 Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
342 m2 a parc. č. 2064/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2 v kat. území
Vítkov jako nádvoří domu čp. 29 na Opavské ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve
výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
1841/46 1. Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 130 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice za
účelem postavení zahradního domku pro potřeby Spolku Zálužné a osadního
výboru za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla vypůjčit část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 130 m2 v kat.
území Nové Těchanovice pro potřeby Spolku Zálužné a osadního výboru, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výpůjčku části poz. parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca
Z: VFO
130m2 v k. ú. Nové Těchanovice.
T: 5/2017
4. Ukládá informovat Spolek Zálužné o rozhodnutí RM.
Z: VFO
T: 5/2017
1842/46 1. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem vybudování terasy na
části pozemku parc. č. 583/2 o výměře cca 3 m2 k rekreační chatě bez čp./če.
postavené na pozemku parc. č. 534/3 v kat. území Lhotka u Vítkova mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a manželi Pavlem Syryčanským, nar. 26. 5.
1961, a Alenou Syryčanskou, nar. 28. 2. 1963, oba bytem Staříč 14, 739 43 Staříč,
jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to
nejpozději do 31. května 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatelů, pozbude usnesení RM o schválení této smlouvy platnosti.
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Z: VFO
T: 5/2017

3. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 583/2, a to dle geometrického plánu
č. 150-78/2016 pozemek parc. č. 583/5 ostpl. o výměře 3 m2 v kat. území Lhotka
u Vítkova jako pozemek zastavěný stavbou žadatele za základní kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu, dle důvodové
zprávy.
1843/46 Nedoporučuje 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.
1844/46 Nedoporučuje darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemky parc. č.:
754 zastavěna plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 496 m2
755 ostatní plocha o výměře 1273 m2
756 ostatní plocha o výměře 783 m2
757 zastavěna plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 127 m2
758 ostatní plocha o výměře 1167 m2
759 ostatní plocha o výměře 198 m2
761 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 314 m2
762/1 zastavěna plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 258 m2
v kat. území Vítkov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, dle
důvodové zprávy
1845/46 Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 1808 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
566 m2, jehož součástí je dům čp. 147, v kat. území Vítkov, do vlastnictví města
Vítkova od spol. Vítkovská nemovitost s. r. o., Miletínská 376/19, 373 72 Lišov,
IČ 28075536, DIČ CZ28075536, za kupní cenu Kč 150.000,-, dle důvodové zprávy.
1846/46 Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 1304 orná půda o výměře 3985 m2 v kat.
území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova od pana Antonína Kulhánka, nar.
17. 1. 1951, bytem U nemocnice 822, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 125,-/m2, dle
důvodové zprávy.
1847/46 Doporučuje ZM koupit část pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví
města Vítkova od pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069,
749 01 Vítkov, a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov,
za kupní cenu Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
1848/46 Doporučuje ZM koupit pozemky 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,
za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 1675 ze dne 8. 12. 2016 spol. qdq services
s. r. o., Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, ve výši Kč 2.724.000,-, dle důvodové
zprávy.
1849/46 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
1850/46 Bere na vědomí zprávu o směně pozemků s Lesy ČR.
1851/46 1. Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.3/2017 dle
přílohy č. 1 v celkové výši 1 566 856 Kč.
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2. Schvaluje příspěvkové organizací Základní škola a gymnázium Vítkov posílení
investičního fondu z rezervního fondu ve výši 150 tis. Kč k realizaci svých
investičních potřeb.
3. Schvaluje příspěvkové organizací Středisko volného času Vítkov posílení
investičního fondu z rezervního fondu ve výši 21 tis. Kč k realizaci svých
investičních potřeb.
4. Ukládá informovat příspěvkové organizace o rozhodnutí rady města.

Z: VFO
T: 4/2017

1852/46 Doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotaci Města Vítkova ve výši 26 tis.
Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Vítkově, Opavská 116, 749 01
Vítkov, IČ 47810564.
1853/46 Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2016.
1854/46 Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Vítkova sestavenou
k 31. 12. 2016.
1855/46 Bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2019 až 2020.
1856/46 1. Schvaluje Dohodu o narovnání mezi Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s. se sídlem Husova 653,
749 01 Vítkov.
2. Ukládá uzavřít Dohodu o narovnání za účelem narovnání majetkoprávního vztahu
Města Vítkov a Tělovýchovné Jednoty k nově zrekonstruovanému hřišti ve
sportovním areálu města.

Z: VFO,S
T: 5/2017

1857/46 Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie
ČR Vítkov za rok 2016.
1858/46 Souhlasí s předloženým řešením parkování formou vybudování 3 parkovacích stání pro
klienty pošty na parc. č. 670/1/ a 670/46, k.ú. Vítkov.
1859/46 Nesouhlasí s pronájmem dataprojektoru a promítacího plátna panu Vítězslavu
Tomešovi na festival Vítkovský komín.
1860/46 Doporučuje vyřadit areál Jánské Koupele ze seznamu kulturních památek.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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místostarostka
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