USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 9. listopadu 2016
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 675/16 do č. 718/16)
Zastupitelstvo města:
675/16
1. Bere na vědomí zprávu o „Studii cyklistických tras a stezek na Vítkovsku.
2. Ukládá po dokončení studie předložit harmonogram dalších kroků vedoucích k řešení
problematiky údržby, budování a propagace cyklistických tras a stezek na Vítkovsku.
676/16

Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 6.září, 27.září a 18.října 2016.

677/16

1. Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
2. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2017.
3. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2018.

678/16

679/16

Z: T
T: 12/2017

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 6/2016 kterou se zakazuje požívání
alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
vymezených veřejných prostranstvích.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 6/2016 kterou
se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

681/16

682/16

683/16

Z: VOSČŽÚ
T: 11/2016

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 7/2016 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 7/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

680/16

Z: VOK,VOS
T: 2/2017

1. Bere na vědomí zprávu o průběžném plnění výstupů veřejného fóra.
2. Ukládá předložit zprávu o plnění výstupů veřejného fóra.

Z: T,VOK
T: 12/2016

1. Schvaluje Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování mezi Odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 –
Malá Strana a Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, a zároveň
ruší po podpisu předchozí Memorandum o spolupráci schválené dne 24.2.2016 usnesením
č. 425/10.
2. Ukládá starostovi města podepsat Memorandum o spolupráci.
1. Rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 110 326,- Kč Centru inkluze o.p.s., Slezská 342, 747
31 Velké Hoštice, IČ 29461545 na Podporu inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku v letech
2016 – 2019.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 110 326,- Kč mezi Městem Vítkov, se
sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Centrem inkluze o.p.s., Slezská 342, 747 31 Velké
Hoštice, IČ 29461545 na Podporu inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku v letech
2016 – 2019.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Centrem inkluze
o.p.s., Slezská 342, 747 31 Velké Hoštice, IČ 29461545 na Podporu inkluzivního
vzdělávání na Vítkovsku v letech 2016 – 2019.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 110 326,- Kč na účet Centra inkluze, o.p.s. v částkách
uvedených pro jednotlivé roky v žádosti o dotaci přiložené k důvodové zprávě.
1. Rozhodlo o přejmenování části ulice Těchanovická na pozemku parc.č. 3237/2 na ulici

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 09.11.2016

Z: VFO
T: 11/2016

Strana 1 (celkem 8)

Z: VOSV
T: 12/2016

Z: S,VOSV
T: 11/2016
Z: VOSV
T: 2/2019

Pivovarská ve Vítkově.
2. Ukládá provést zápis o přejmenování ulice do základního registru územní identifikace
adres a nemovitostí.
3. Ukládá provést označení ulice.
4. Ukládá informovat dotčené obyvatele a podnikatele o změně adresního místa.
684/16

1. Rozhodlo o přejmenování části ulice Wolkerova na pozemku parc.č. 746/1 na ulici
Těchanovická ve Vítkově.
2. Ukládá provést zápis o přejmenování ulice do základního registru územní identifikace
adres a nemovitostí.
3. Ukládá provést označení ulice.
4. Ukládá informovat dotčené obyvatele a podnikatele o změně adresního místa.

685/16

1. Ověřuje soulad Změny č. 1 územního plánu Vítkova vydaného dne 16.7.2014 s Politikou
územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou
Moravskoslezským krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – dle přiloženého
odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Vítkov, doplněného pořizovatelem dle
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití
§ 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171-174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Vítkov
vydaného dne 16.7.2014.

686/16

1. Rozhodlo o přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na nákup
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, ve výši
50% poskytnuté dotace Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky, maximálně však ve výši 225.000,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na nákup
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, ve výši
50% poskytnuté dotace Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky, maximálně však ve výši 225.000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova, ve výši 50% poskytnuté dotace Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, maximálně však ve výši
225.000,- Kč.

687/16

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování dalších vytypovaných prostor, vhodných
k zřízení nové spisovny dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ukládá do doby realizace nové spisovny pokračovat v monitorování dalších objektů
a předložit návrhy vhodných variant pro zřízení nové spisovny dle zákona.

688/16

Vydává Zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova s účinností od
1. 1. 2017.

689/16

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 658/14 ze dne 7. 9. 2016, kupní smlouvu mezi
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Z: VOVÚPŽP
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T: 12/2016

Z: VOVÚPŽP
T: 12/2016
Z: VOVÚPŽP
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Z: VOSČŽÚ
T: 12/2016

Z: S,VOVS
T: 11/2016

Z: VOVS
T: 11/2017

Městem Vítkovem a manželi Ing. Pavlem Rusnokem, nar. 2. 8. 1943, a Irenou
Rusnokovou, nar. 12. 5. 1948, oba bytem Rolnická 1233/19, 747 05 Opava - Kateřinky, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 175,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
690/16

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 661/14 ze dne 7. 9. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Mgr. Pavlem Piskovským, nar. 4. 10. 1964, bytem Sadová 627, 749
01 Vítkov, a JUDr. Janou Piskovskou, nar. 22. 11. 1955, bytem náměstí Svaté Hedviky
2226/12, 746 01 Opava, každému id. 1/2, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 175,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 5/2017

Z: S,VFO
T: 5/2017

691/16

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 659/14 ze dne 7. 9. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Šárkou Bohošovou, nar. 24. 6. 1959, bytem Antonína Poledníka 4/8,
700 30 Ostrava - Dubina, a Věrou Mazurovou, nar. 14. 2. 1935, bytem Provaznická
907/74, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, každé id. 1/2, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2017.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
T: 5/2017
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

692/16

1. Revokuje usnesení č. 657/14 ze dne 7. 9. 2016:
„1. Rozhodlo 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.“
2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 3800 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem výstavby skladové
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 pro část pozemku nedotčeného vodovodním přívodním řadem
o výměře cca 2800 m2 a za kupní cenu Kč 140,-/m2 pro část pozemku dotčeného
vodovodním přívodním řadem o výměře cca 1000 m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca
Z: VFO
3800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
T: 11/2016
výstavby skladové 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 pro část pozemku nedotčeného vodovodním přívodním
řadem o výměře cca 2800 m2 a za kupní cenu Kč 140,-/m2 pro část pozemku dotčeného
vodovodním přívodním řadem o výměře cca 1000 m2.
4. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 11/2016

693/16

1. Revokuje usnesení č. 574/13 ze dne 22. 6. 2016:
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„1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 952/4 orná půda o výměře 466 m2, parc. č. 2557/4
ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 2570/2 ostatní plocha o výměře 84 m2 v kat.
území Klokočov u Vítkova, jako pozemky tvoří jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a za podmínky garantování přístupu
a příjezdu k RD žadatelů a k převáděným nemovitostem, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 952/4 orná půda o výměře 466 m2,
parc. č. 2557/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 2570/2 ostatní plocha o výměře 84
m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, jako pozemky tvoří jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a za podmínky
garantování přístupu a příjezdu k RD žadatelů a k převáděným nemovitostem.“
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 11/2016
694/16

Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 60 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
příležitostného státí osobními auty před domem žadatelů čp. 591, za základní kupní cenu ve
výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.

695/16

1. Bere na vědomí podmíněnou nabídku darem pozemků parc. č. 2766/2 lesní pozemek
o výměře 3188 m2, parc. č. 2767/1 trvalý travní porost o výměře 20337 m2, parc. č. 2816/2
lesní pozemek o výměře 546 m2, parc. č. 2795 o výměře 137 m2, parc. č. 2796 o výměře
474 m2, parc. č. 2797 o výměře 890 m2, parc. č. 2798 o výměře 478 m2, parc. č. 2799
o výměře 484 m2, parc. č. 2800 o výměře 477 m2, parc. č. 2801 o výměře 606 m2, parc.
č. 2802 o výměře 496 m2, parc. č. 2803 o výměře 492 m2, parc. č. 2804 o výměře 499 m2,
parc. č. 2805 o výměře 1936 m2, parc. č. 2806 o výměře 557 m2, parc. č. 2807 o výměře
606 m2, parc. č. 2808 o výměře 320 m2, parc. č. 2809 o výměře 1514 m2, parc. č. 2813/2
o výměře 233 m2, parc. č. 2815/2 o výměře 774, m2, vše zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí jsou stavby bez čp./če. parc. č. 2810 o výměře 841 m2, parc. č. 2811 o výměře
1090 m2, parc. č. 2812 o výměře 1976 m2, parc. č. 2813/1 o výměře 1603 m2, parc.
č. 2814/1 o výměře 1906 m2, parc. č. 2814/2 o výměře 102 m2, parc. č. 2815/1 o výměře
31573 m2, vše ostatní plocha, v kat. území Vítkov, od Moravskoslezského kraje, se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692.
2. Ukládá jednat s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, o směně nemovitého majetku, dle důvodové zprávy,
popř. o nabytí do vlastnictví města bez původních podmínek.
3. Ukládá informovat Moravskoslezský kraj o rozhodnutí ZM.

696/16

697/16

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 55/2 ze dne 26. 11. 2014, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem
Pšeničkou, generálním ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1032/1 ostpl., parc. č. 1554 ostpl. a parc.
č. 1017/1 ostpl., v kat. území Vítkov pro rekonstrukci kanalizace v rámci stavby „Vítkov,
ul. Křivá, Zahradní – rekonstrukce kanalizace řadů“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. ledna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 499/10 ze dne 24. 2. 2016, smlouvu o zřízení
služebnosti cesty mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním
ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemku města parc. č. 152/1 ostpl., a k pozemkům parc. č. 152/2 stpl., parc. č. 152/3,
parc. č. 152/4 a parc. č. 152/6, vše ostpl., v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu
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smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti cesty se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
698/16

699/16

700/16

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 808/4 ostpl. a parc.
č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 808/3 ostpl. a parc. č. 809/1 ostpl. za účelem
výstavby ordinace praktického lékaře na Selské ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a MUDr. Lenka Škařupová, nar. 5. 6. 1971, bytem
Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene činí částku Kč 2,000,- vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemcích parc.
č. 808/4 ostpl. a parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 808/3 ostpl. a parc. č. 809/1
ostpl. za účelem výstavby ordinace praktického lékaře na Selské ul. ve Vítkově, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene, a MUDr. Lenka Škařupová, nar. 5. 6. 1971,
bytem Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovanou,
a to nejpozději do 31. ledna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce
platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 814/1 a parc. č. 808/1,
vše ostpl., v kat. území Vítkov, za účelem zřízení podzemního vedení kabelové přípojky
NN v rámci stavby „Vítkov, Selská, Škařupová, smyčka kNN“, 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 26. 2. 2016, evid. č. PM/II-037/2016 spol. ALBREKO s. r. o.,
se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude
stanovena znaleckým posudkem, který na své náklady nechá vypracovat investor.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012654/2 pro stavbu „Vítkov, Selská,
Škařupová, smyčka kNN“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 26. 2. 2016,
evid. č. PM/II-037/2016 spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012654/2 pro stavbu „Vítkov,
Selská, Škařupováa, smyčka kNN“ se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. ledna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 353/1 trvalý travní
porost a parc. č. 353/9 orná půda v kat. území Lhotka u Vítkova za účelem zřízení
podzemního vedení přípojky NN k pozemkům parc. č. st. 114 a parc. č. st. 115 v rámci
stavby „Podhradí, 2 chaty č. 3-4, rozšíření kNN“, 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 spol. INKOSOSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22,
PSČ 701 52, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem,
který na své náklady nechá vypracovat investor.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
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Z: S,VFO
T: 1/2017

Z: VFO
T: 1/2017

Z: S,VFO
T: 1/2017

a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-8004981/SOBS/1/2016, 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 spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava,
Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-8004981/SOBS/1/2016, se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. ledna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
701/16

702/16

703/16

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 5/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2017 se stanovením poplatku ve výši 540
Kč na poplatníka a kalendářní rok.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 5/2016 na úřední desce.
1. Schvaluje předložený dodatek smlouvy o poskytnutí dotace TJ Vítkov, kterým se mění
termín vyúčtování dotace.
2. Ukládá uzavřít schválený dodatek smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Vítkov.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 9/2016 v celkové výši
229.210,- Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9/2016.

704/16

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2016/2017.

705/16

Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská č.p. 21,
IČ: 00489557 a škody na majetku města.

706/16

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově a jeho
místních částech v období 2016/2017.

707/16

1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2016.
2. Schvaluje rozpočtové opatření navýšením příspěvku na provoz koupaliště
o 330000,-Kč na vykrytí ztráty za letní období 2016.
3. Ukládá FO provést rozpočtové opatření navýšením příspěvku na provoz koupaliště
o 330000,-Kč na vykrytí ztráty za letní období 2016.

Z: S,VFO
T: 1/2017

Z: VFO
T: 11/2016

Z: VFO,S
T: 11/2016

Z: VFO
T: 11/2016

Z: VFO
T: 11/2016

708/16

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení, v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.
2. Souhlasí s uvolněním finančních prostředků na zpracování žádosti o dotaci ve výši 30.000,Kč.
3. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu, v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura
základních škol (SVL)“ ve výši 3.000.000,- Kč.
4. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 10 % spolupodílu na projekt
v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.
5. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování a spolupodíl do návrhu rozpočtu Z: VOS,VFO
pro rok 2017.
T: 12/2016

709/16

1. Vydává Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv
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k bytům ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od 1.1.2017.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních
smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova na úřední desce města.
710/16

1. Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Moderní úřad Vítkov – zavádění
nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu v bodech 1 - 5 „Moderní úřad
Vítkov – zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního operačního
programu, do výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
II.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov – zavádění nových
technologií“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
4. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov – zavádění nových
technologií“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

711/16

Neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace rybníka Prostřední Dvůr“
z OPŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.

712/16

1. Schvaluje dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
2. Ukládá starostovi města podepsat dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A
realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko.

713/16

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 „Horniny
a flóra v česko-polském příhraničí“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Horniny a flóra v česko-polském
příhraničí“.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 15 % spolupodílu na projekt
„Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“.

714/16

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK z Programu podpory aktivit v oblasti
kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na projekt „Udílení Ceny Jana Zajíce“.
2. Souhlasí s finanční spoluúčastí města, která činí 50 % z celkových uznatelných nákladů na
projekt „Udílení Ceny Jana Zajíce“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z rozpočtu MSK z Programu podpory aktivit v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na projekt „Udílení Ceny Jana Zajíce“.

715/16

716/16

717/16

1. Souhlasí s přípravou podání žádosti o dotaci na projekt „Řešení bezbariérovosti v ZŠG
Vítkov“ z IROP, prioritní osa 2, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
2. Ukládá předložit rozšířenou žádost o vybavení odborných učeben.

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.

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2015 do
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Z: VOS
T: 12/2016

Z: VOS
T: 9/2017

Z: VOS,S
T: 12/2016

Z: VOS
T: 12/2016

Z:
VOS,ŘZŠaG
T: 12/2016

Z: ŘZŠaG
T: 12/2016

31.10.2016.
2. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2016 do
31.10.2017, včetně návrhů na odměny pro členy.
718/16

Z: VVS
T: 12/2016
Z:
Př.+zap.výb.
T: 10/2017

Bere na vědomí zápis + usnesení z 12. Jednání finančního výboru zastupitelstva města.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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