USNESENÍ
35. schůze Rady města Vítkova konané dne 6. září 2016 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1285/35 do č. 1255/35)
Rada města:
1285/35 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1286/35 Bere na vědomí zprávu o realizaci „Dne města – Vítkov 2016“.
1287/35 Bere na vědomí zahájení činnosti „Pracovní skupiny pro místní Agendu 21“.
1288/35 Bere na vědomí zprávu o průběžném plnění výstupů veřejného fóra.
1289/35 Bere na vědomí zprávu o modernizaci webových stránek města.
1290/35 1. Schvaluje Podlicenční smlouvu k užívání leteckých snímků Vítkovska vč. objednávky ze
dne 19. 5. 2016 mezi městem Vítkov a Malované mapy, s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín,
IČ 24804584.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 9/2016
1291/35

1292/35

1293/35

1294/35

1. Doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova
č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova
č. 3/2016, aby rozhodlo o jejím vydání.
1. Pověřuje Dobromilu Putkovou, pracovnici Městského úřadu Vítkov, odboru sociálních
věcí, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka občanu města
omezeného ve svéprávnosti Miroslavu Babičovi, nar. 4. 4. 1955, bytem Vítkov,
B. Němcové 786.
2. Ukládá vydat pověření k zastupování Města Vítkov při výkonu funkce soudem
stanoveného opatrovníka paní Dobromile Putkové.

Z: S,OSV
T: 9/2016

1. Pověřuje Mgr. Hanu Klapetkovou, pracovnici Městského úřadu Vítkov, odboru
sociálních věcí, aby jménem Města Vítkova vykonávala v době nepřítomnosti
Dobromily Putkové, pověřené výkonem opatrovnictví, funkci opatrovníka občanu
omezeného ve svéprávnosti Miroslavu Babičovi, nar. 4. 4. 1955, bytem Vítkov,
B. Němcové 786.
2. Ukládá vydat pověření k zastupování Města Vítkov při výkonu funkce soudem
stanoveného opatrovníka Mgr. Haně Klapetkové.

Z: S,OSV
T: 9/2016

1. Schvaluje založení účtu pro Miroslava Babiče, nar. 4. 4. 1955, bytem Vítkov,
B. Němcové 786, jehož opatrovníkem je Město Vítkov u bankovního ústavu Česká
spořitelna, a.s, pracoviště Vítkov s dispozičním právem paní Dobromily Putkové
a Mgr. Hany Klapetkové.
2. Ukládá založit účet pro potřeby Miroslava Babiče, nar. 4. 4. 1955, bytem Vítkov,
B. Němcové 786.

1295/35

Z:
VOVÚPŽP
T: 9/2016

1. Pověřuje Dobromilu Putkovou, pracovnici Městského úřadu Vítkov, odboru sociálních
věcí, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka občanu města
omezeného ve svéprávnosti Pavlu Stawarczykovi, nar. 4. 7. 1974, bytem Vítkov,
B. Němcové 789.
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Z: S,OSV
T: 10/2016

2. Ukládá vydat pověření k zastupování Města Vítkov při výkonu funkce soudem
stanoveného opatrovníka paní Dobromile Putkové.
1296/35

1297/35

1298/35

1. Pověřuje Mgr. Hanu Klapetkovou, pracovnici Městského úřadu Vítkov, odboru
sociálních věcí, aby jménem Města Vítkova vykonávala v době nepřítomnosti
Dobromily Putkové, pověřené výkonem opatrovnictví, funkci opatrovníka občanu
omezeného ve svéprávnosti Pavlu Stawarczykovi, nar. 4. 7. 1974, bytem Vítkov,
B. Němcové 789.
2. Ukládá vydat pověření k zastupování Města Vítkov při výkonu funkce soudem
stanoveného opatrovníka Mgr. Haně Klapetkové.

Z: S,OSV
T: 9/2016

1. Schvaluje založení účtu pro Pavla Stawarczyka, nar. 4. 7. 1974, bytem Vítkov,
B. Němcové 789, jehož opatrovníkem je Město Vítkov u bankovního ústavu Česká
spořitelna, a.s, pracoviště Vítkov s dispozičním právem paní Dobromily Putkové
a Mgr. Hany Klapetkové.
2. Ukládá založit účet pro potřeby Pavla Stawarczyka, nar. 4. 7. 1974, bytem Vítkov,
B. Němcové 789.

Z: OSV
T: 10/2016

1. Rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč spolku Andělé Stromu života na
terénní paliativní péči a sociální poradenství.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč mezi Městem Vítkov, se
sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Andělé Stromu života pobočný spolek
Moravskoslezský kraj, se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16 741 01 Nový Jičín,
IČ 03633661, na činnost související s výkonem paliativní péče a sociálního poradenství
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a spolkem Andělé
Stromu života.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 5.000,- Kč na účet spolku Andělé Stromu života na
činnost spojenou s s paliativní péči a sociálním poradenstvím.

Z: S,VOSV
T: 9/2016
Z: VOSV
T: 10/2016

1299/35

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na tvorbu Sociálního fondu mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.

1300/35

1. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 605/2/2016 o provedení rozšíření varovného
a informačního systému Města Vítkova – místní část Klokočov, v rozsahu dle cenové
nabídky, uzavřenou mezi firmou Pavel Kuběja – EMPEMONT, Železničního vojska
1472, Valašské Meziříčí a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo č. 605/2/2016 o provedení rozšíření
varovného a informačního systému Města Vítkova – místní část Klokočov, v rozsahu
dle cenové nabídky, uzavřenou mezi firmou Pavel Kuběja – EMPEMONT,
Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7,Vítkov.

1301/35

Z: S,OSV
T: 9/2016

1. Bere na vědomí Žádost organizace Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry
o poskytnutí bezúplatné výpůjčky prostor zasedací místnosti odboru sociálních věcí
MěÚ Vítkov k realizaci sociálního poradenského programu zaměřeného na dluhovou
problematiku.
2. Vyhlašuje Záměr na bezúplatnou výpůjčku části budovy – zasedací místnost odboru
sociálních věcí Městského úřadu Vítkov, náměstí Jan Zajíce 4, parcelní číslo 11, k.ú.
Vítkov, II. n.p. vpravo, číslo dveří 205 o velikosti 20,06 m2, pro sociální poradnu
Charity Odry, za účelem realizace poradenského programu, zaměřeného na dluhovou
problematiku občanů, na dobu do 31.12.2016.
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Z: S,VOVS
T: 10/2016

3. Ukládá zveřejnit záměr na bezúplatnou výpůjčku nebytových prostor na úředních
deskách.
1302/35

1303/35

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za pololetí 2016.
2. Schvaluje úpravu plánu oprav bytového fondu pro rok 2016 dle důvodové zprávy.
3. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.
1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ:00037494 za 1. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.

1304/35

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit maximální výši těžby dřeva 5 000 m3
pro rok 2016 v městských lesích.

1305/35

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.

1306/35

1307/35

1308/35

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace za I. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.
1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.
1. Bere na vědomí závěry a doporučení ze 7. jednání dopravní komise dne 30.8.2016.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními ze 7. jednání dopravní komise dne 30.8.2016.
3. Ukládá ( viz ostatní, bod 3) umístit dodatkovou tabulku E 13 na ulici Selské u č.p. 338
+ 339.

1309/35

1. Bere na vědomí rezignaci na funkci ředitele Technických služeb města Vítkova ,
příspěvkové organizace pana Mgr. Tomáše Odstrčila, který byl jmenován
24.6.2015, usnesením rady města č. 510/14, k datu 30.9.2016.
2. Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
Technické služby města Vítkova na dobu neurčitou.
3. Schvaluje výběrovou komisi na výběrové řízení na ředitele/ku Technických služeb
města Vítkova, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

1310/35

1. Vydává Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1.10.2016.
2. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací města převzít pro svou organizaci
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to tak, aby byla totožná
se Závaznými pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města
Vítkova, s přiměřeným přihlédnutím k odlišnostem dané organizace od města,
s účinností od 1.10.2016.
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Z:
VOVS,VOS
T: 9/2016

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 11/2016

Z: ředitelé
p.o.
T: 1.10.2016

1311/35

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Energetické
úspory tělocvičny ZŠG Vítkov“ z OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

1312/35

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Když se staré
snoubí s novým – oprava soch ve vítkovských parcích“ z česko-německého fondu
budoucnosti.

1313/35

Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s podáním žádosti o dotaci z Fondu
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A
Česká republika-Polsko na projekt „Společně na hory“ pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace.

1314/35

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů
2014 – 2020 v euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republikaPolsko na projekt „S chutí do všeho…“.

1315/35

Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu
INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika na projekt „Společná inovace
výuky na základních školách ve Vrbovém a ve Vítkově“ pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace.

1316/35

Doporučuje přijetí dotace ve výši 273.000,- Kč na projekt „PD na stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
z dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016.

1317/35

1. Rozhodla zúžit předmět díla dle Smlouvy o dílo č. PD/05/01/2016/AS ze dne 25.1.2016
uzavřené mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice, o zpracování
projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby u akce „Energetické úspory
bytového domu Budišovská 877, Vítkov“.
2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PD/05/01/2016/AS ze dne 25.1.2016 mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a ASA expert a.s.,
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice.
3. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PD/05/01/2016/AS Z: VOS
ze dne 25.1.2016 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
T: 10/2016
IČ 00300870 a ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice .

1318/35

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti do programu ministerstva kultury
„Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2017“ na obnovu kina ve Vítkově.

1319/35

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve věci
přípravy a realizace projektu „Prodloužení vodovodního řádu – Zálužné“ mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Obcí Melč, Melč 6, 747 84
Melč, IČ 00300420.

1320/35

1. Rozhodla pronajmout budovu- objekt Vodní 343 Vítkov na p.č. 2075/3 v k.ú. Vítkov
za účelem výuky uměleckých předmětů a využití pro volnočasové a pohybové aktivity.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem budovy – objekt Vodní 343 Vítkov na p.č.
2075/3 v k.ú. Vítkov za účelem výuky uměleckých předmětů a využití pro volnočasové
a pohybové aktivity.

1321/35

Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2016.

1322/35

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací města na II. pololetí roku 2016
v celkové výši 180.000,- Kč vybraným subjektům.
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Z: VOS
T: 7.9.2016

1323/35

1. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím
řízení na Pojistnou smlouvu na pojištění flotily města Vítkova a je příspěvkových
organizací předloženou Generali Pojišťovnou a.s.
2. Schvaluje Pojistnou smlouvu na pojištění flotily města Vítkova s vítězem nejvhodnější
nabídky, s Generali Pojišťovnou a.s. za smluvní cenu 207 288 Kč/rok.
3. Ukládá uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojistitelem Generali Pojišťovnou a. s. se
sídlem Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4 a Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov.

Z: S,VFO
T: 10/2016

1324/35

1. Schvaluje úpravu přílohy Příkazní smlouvy TS, kde bude z obhospodařovaného majetku
vyňat majetek areálu městského koupaliště.
2. Ukládá aktualizovat přílohu Příkazní smlouvy.
Z: VFO
T: 9/2016

1325/35

1. Rozhodla areál městského koupaliště propachtovat Technickým službám města
Vítkova.
2. Schvaluje pachtovní smlouvu na areál městského koupaliště uzavřenou mezi
Městem Vítkova a Technickými službami města Vítkova, p. o.
3. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu na areál městského koupaliště.

1326/35

1. Schvaluje přílohu Příkazní smlouvy TS, která řeší vynětí areálu městského koupaliště
a přidání nebytového domu č. p. 180 na Oderské ul. ve Vítkově a nebytového domu
č. p. 2038 v Prostředním Dvoře z obhospodařovaného majetku města k datu schválení.
2. Ukládá aktualizovat přílohu Příkazní smlouvy.

Z: VFO
T: 9/2016

Z: VFO
T: 9/2016

1227/35

1. Schvaluje Nájemní smlouvu k umožnění umístění reklamního poutače o rozměrech 2 x
2 m uzavřenou mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a společností Best
Account s.r.o., se sídlem na ul. Komenského 152 ve Vítkově, DIČ: CZ05067014 za cenu
500 Kč/m2/rok.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k umístění reklamního poutače.
Z: VFO
T: 9/2016
3. Ukládá prověřit umístění reklamních banerů na pozemcích v majetku Města Vítkova.
Z: VFO
T: 12/2016

1228/35

Doporučuje ZM schválit Technickým službám města Vítkova odložení splatnosti zápůjčky
uzavřené dne 8. září 2014 na částku 1,4 mil. Kč do 28. února 2018.

1229/35

Schvaluje Dodatek č. 5 nájemní smlouvy na pronájem městského lesa, kterým bude
prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2023 mezi Technickými službami města Vítkova
a Městem Vítkov.

1230/35

1. Doporučuje ZM poskytnout úvěr z FRB manželům Zbyňku a Haně Marethovým
z Vítkova ve výši 100 tis. Kč na výměnu zdroje tepla včetně mikro energetických
opatření v rodinném domě č. p. 150 na ul. Komenského.
2. Doporučuje ZM poskytnout úvěr z FRB panu Karlu Bejdákovi z Klokočova ve výši 100
tis. Kč na výměnu zdroje tepla včetně mikro energetických opatření v rodinném domě č.
p. 140.

1231/35

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 6/2016
v celkové výši 2 188 569 Kč.

1232/35

1. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o. ve výši 500 tis. Kč na částečné
předfinancování projektu Společné ve vzdělávání z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, název výzvy Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou
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projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý
region v prioritní ose 3“. Dlužná částka bude splacena do deseti dnů po obdržení
dotace jednorázovou splátkou na účet města.
2. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a Mateřskou školou Vítkov, p. o. ve výši 300 tis. Kč na překlenutí finanční
nedostatečnosti při nápravě škodné události v MŠ v Klokočově do doby vyplacení
pojistného plnění pojišťovnou Generali. Dlužná částka bude splacena do deseti dnů po
obdržení pojistného plnění jednorázovou splátkou na účet města.
1233/35

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře
cca 2800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za
účelem výstavby výrobní strojírenské haly v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově
mimo části, na které je navržena příjezdová komunikace + pás o šířce 1 m pro zimní
údržbu, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.

1234/35

Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 2333 trvalý travní porost a parc. č. 2334/1
ostpl. o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2.

1235/35

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/38 trvalý travní porost o výměře cca
110 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní cenu ve výši 250,-Kč /m2.

1236/35

Doporučuje ZM darovat spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 u pozemků parc. č. 117
zahrada a 118 stpl. v kat. území Trnava pri Laborci, obec Trnava pri Laborci, Slovensko,
dle důvodové zprávy.

1237/35

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti“.

1238/35

1. Souhlasí se zřízením přípojky kanalizace a likvidací jímky na pozemcích města parc.
č. 1774 stpl. , parc. č. 1775, parc. č. 1778 a parc. č. 1779/1, vše ostpl., v kat. území
Vítkov Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o., Komenského 754, 749 01 Vítkov,
IČ 69987181, DIČ CZ69987181, dle předložené situace č. 1, datum 6/2016.
2. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu přípojky kanalizace a likvidací
jímky na pozemcích města parc. č. 1774 stpl. , parc. č. 1775, parc. č. 1778 a parc.
č. 1779/1, vše ostpl., v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků, a Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o., Komenského 754, 749 01
Vítkov, IČ 69987181, DIČ CZ69987181, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou organizací,
a to nejpozději do 31. října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
pozbude usnesení RM o schválení smlouvy tomuto žadateli platnosti.

1239/35

Bere na vědomí další bod důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti I“.

1240/35

Doporučuje ZM schválit úplatné zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 670/20,
parc. č. 670/21, parc. č. 670/22 a parc. č. 670/45, vše ostpl., v kat. území Vítkov, za
účelem zřízení podzemního vedení kabelové přípojky NN 0,4 kV v rámci stavby „Vítkov,
Těchanovická, Pošta, smyčka kNN, IV-12-8012536/1“, 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 13. 5. 2015, evid. č. PM/II-166/2015 spol. Ing. Martin Barteček,
se sídlem 738 01 Frýdek – Místek, Na Výsluní 2008, IČ: 47195355, DIČ: CZ47195355,
bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene stanovenou znaleckým posudkem, který na své náklady nechá vypracovat
investor.
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1241/35

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Věcná břemena“.

1242/35

1. Schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem
Vítkovem a Jiřím Pechočem, nar. 17. 10. 1961, bytem Vítkov, Oderská 196, na
pronájem části pozemku parc. č. 153/2 ostatní plocha, k. ú. Vítkov, o výměře 20 m2,
k umístění garáže za cenu 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se
jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1243/35

1244/35

1245/35

1246/35

1247/35

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
28 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč /m2/rok, na
dobu neurčitou.
1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 193/3 zahrada o výměře 227 m2 v k. ú. Vítkov,
jako zahradu před rodinným domem, za cenu 10,- Kč/m2/rok.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 193/3 zahrada o výměře 227 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahradu před rodinným domem, za cenu 10,- Kč/m2/rok.
1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha o celkové výměře
140m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu 2,- Kč/m2/rok.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha
o celkové výměře 140m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu
2,- Kč/m2/rok.
1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha o celkové výměře
187m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu 2,- Kč/m2/rok.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha o
celkové výměře 187m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu
2,- Kč/m2/rok.
1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha, k. ú. Vítkov, o výměře
12 m2, sousedící s pozemkem parc. č. 65/1, za účelem parkování osobního automobilu
za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha, k. ú.
Vítkov, o výměře 12 m2, sousedící s pozemkem parc. č. 65/1, za účelem parkování
osobního automobilu za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 10/2016
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Z: VFO
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Z: VFO
T: 9/2016

1248/35

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha, k. ú. Vítkov, o výměře
cca 31,5 m2, za účelem užívání silniční vegetace za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha, k. ú.
Z: VFO
2
2
Vítkov, o výměře 43,5 m , za účelem užívání silniční vegetace za cenu 3,- Kč/m /rok, na T: 9/2016
dobu neurčitou.

1249/35

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha, k. ú. Vítkov,
o výměře 24 m2, za účelem parkování osobního automobilu za cenu 3,- Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha, k. ú.
Vítkov, o výměře 24 m2, za účelem parkování osobního automobilu za cenu 3,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

1250/35

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha o celkové výměře
415 m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu 2,- Kč/m2/rok.
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2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha
o celkové výměře 415 m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu
2,- Kč/m2/rok.
1251/35

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha o celkové výměře
133 m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu 2,- Kč/m2/rok.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha
o celkové výměře 133 m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu
2,- Kč/m2/rok.

1252/35

1. Doporučuje ZM schválit úpravu závazných ukazatelů na rok 2016 dle návrhu TS, viz
tabulka.

1253/35

Doporučuje ZM směnit pozemek města parc. č. 1917/2 zahrada o výměře 137 m2 v kat.
území Vítkov za pozemky parc. č. 2534/3 ostatní plocha o výměře 1724 m2, parc.
č. 2535/8 orná půda o výměře 23276 m2, parc. č. 2536/2 ostatní plocha o výměře 1346 m2
a parc. č. 2537/5 orná půda o výměře 5855 m2 v kat. území Vítkov ve vlastnictví Ing.
Jiřího Cihláře, nar. 7. 6. 1950, bytem Dubková 1531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
s finančním vyrovnáním ze strany města ve výši Kč 633.580,-, tj. Kč 20,-/m2, dle
důvodové zprávy.

1254/35

Doporučuje ZM směnit pozemek města parc. č. 670/19 ostpl. o výměře 365 m2 v kat.
území Vítkov za pozemky parc. č. 738/2 stpl.-dvůr o výměře 210 m2, parc. č. 739/1 ostpl.
o výměře 260 m2, parc. č. 741 ostpl. o výměře 628 m2 a parc. č. 743 ostpl. o výměře 467
m2 v kat. území Vítkov ve vlastnictví ČR – Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 47114983, s finančním vyrovnáním ze strany města, dle
důvodové zprávy. Ceny budou stanoveny znaleckými posudky.

1255/35

Doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc. č. st. 68 stpl. o výměře 91 m2, jehož
součástí je stavba bez čp, bývalá požární zbrojnice, v kat. území Lhotka u Vítkova do
vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za vyhlášenou minimální kupní cenu Kč 70.000,-

______________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

_____________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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______________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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