USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 20. února 2013
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 822/20 do č. 896/20)
Zastupitelstvo města:
822/20 1. Rozhodlo o konání místního referenda dle § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Rozhodlo o vyhlášení místního referenda, které se bude konat na území města Vítkova
a všech jeho místních částech. Otázky budou tohoto znění:
1) Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov převzalo od stávajícího zřizovatele Moravskoslezského
kraje zřizovatelské funkce ke Gymnáziu, Vítkov, Komenského 145, p.o., a to ke dni
1.7.2013 a současně aby Gymnázium, Vítkov sloučilo se Základní školou Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace?
2) Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov sloučilo své základní školy, Základní školu Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace a Základní školu Vítkov, Komenského
754, okres Opava, příspěvková organizace do jednoho subjektu?
Referendum se koná z důvodu deklarovaného zájmu občanů o využití svého zákonného
práva zapojit se do rozhodování v otázce budoucnosti základního a středního školství ve
Vítkově.
Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda je do 100 000,- Kč. Tato částka
bude hrazena z rozpočtu města paragrafu Místní referendum.
Odhad nákladů na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu
- v případě nesloučení základních škol a nepřevzetí gymnázia nedojde k žádnému navýšení
nákladů proti stávajícímu stavu
- v případě převzetí gymnázia a sloučení základních škol jsou předpokládané náklady na
stěhování do 300 000,- Kč a provozní náklady prázdné budovy ZŠ v Opavské ulici jsou
přibližně 300 000,- Kč ročně v případě nepřevzetí školy Moravskoslezským krajem. Tyto
náklady by musely být zahrnuty do rozpočtu města rozpočtovým opatřením přesunem
z jiných položek schváleného rozpočtu města.
3. Stanoví den konání místního referenda na pátek 22.3.2013 v době od 10 hod do 20:30 hod.
4. Ukládá vyvěsit na úřední desce přijatá usnesení.
5. Stanoví odměnu ve výši 1 500,- pro předsedu komise a 1 000,- Kč pro člena komise.
6. Ukládá zveřejnit výši odměny pro předsedu a člena komise na úřední desce.

Z: S,VOVS
T: 2/2012
Z: S,VOVS
T: 2/2012

823/20 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 11.prosince, 15.ledna 2012
a 29.ledna 2013.
824/20 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
825/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2013.

Z: VOVS
T: 2/2014

826/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správních činností za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru správních činností za rok 2013.

827/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP v roce 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP za rok 2013.
Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 20. 02. 2013

Z: VOSČ
T: 2/2014

Z: VOVÚP
T: 2/2014
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828/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2013.

Z: VOSV
T: 2/2014

829/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2013.

830/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2013.

831/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2013.

Z: VOŽÚ
T: 2/2014

Z: VOdD
T: 2/2014

Z: VOK
T: 2/2014

832/20 1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava ve výši
351.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK Městskou
knihovnou ve Vítkově v roce 2013.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení
výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2013, mezi Městem Vítkov
a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.

833/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2013.

Z: S,VOK
T: 4/2013

Z: VS MP
T: 2/2014

834/20 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Vítkov a obcí Čermná ve Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat
Městskou policií ve Vítkově v roce 2012.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Čermná ve Slezsku Z: VS MP
na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2013. T: 2/2014
835/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2013.

Z: VOŽP
T: 3/2014

836/20 1. Schvaluje podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na akce: Ošetření lipové aleje
Radkov – Dubová a údržba lokality „Pod Františkovým dvorem“ z dotačního titulu Program
péče o krajinu v roce 2013, který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
2. Ukládá podat žádosti o poskytnutí finančních prostředků na akce: Ošetření lipové aleje
Z: VOŽP
Radkov – Dubová a údržba lokality „Pod Františkovým dvorem“ z dotačního titulu Program T: 15.3.2013
péče o krajinu v roce 2013, který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
837/20 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2012 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2013 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.
838/20 Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku válečných hrobů a pietních míst za rok 2012
v působnosti Vítkova, obce s rozšířenou působností.
839/20 1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov za rok 2012 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2013.
2. Schvaluje max. výši těžby 2 500 m3 pro rok 2013.
Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 20. 02. 2013
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Z: VOS
T: 2/2014

3. Ukládá dodržet max. výši těžby 2 500 m3 pro rok 2013.

Z: ŘTS
T: 31.12.2013

840/20 1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov za rok 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Vítkov za rok 2013.
3. Ukládá připravit rozpočtové opatření ve výši 125 tisíc Kč na náhradní výsadbu pro TS
Vítkov, příspěvkovou organizaci, Dělnická 705, Vítkov.

Z: S,VOS
T: 4/2014
Z: VFO
T: 4/2013

841/20 1. Schvaluje doplněný strategický dokument „Koncepce prevence kriminality Města Vítkova na
období 2013 – 2017“.
2. Ukládá zveřejnit na webových stránkách města doplněný strategický dokument „Koncepce
Z: S,VOS
prevence kriminality Města Vítkova na období 2013 – 2017“.
T: 2/2013
842/20 1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb Města Vítkova,
příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov osob. automobilu Škoda Felície Lxi
OPK 30-97 i.č.6-34.1029- 91 poř.cena 251 000,-Kč.
2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek z používání a evidence Technických služeb
města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, osob. automobilu
Škoda Felície Lxi OPK 30-97 i.č.6-34.1029- 91 poř.cena 251 000,-Kč.
843/20 1. Schvaluje prominutí platby penále z prodlení ve výši 50% celkové dlužné částky panu
Romanu Korabečnému za pronájem nebytových prostor na ul.Opavské č.p.21 ve Vítkově,
za podmínky, že bude částka ve výši 50% dlužné částky uhrazena do 30.6.2013.
2. Ukládá SBF Vítkov informovat žadatele o rozhodnutí RM.

844/20 1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze SVČ Vítkov, p.o .
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze SVČ Vítkov, p.o . dle důvodové zprávy.

845/20 1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střediska volného času Vítkov, Bezručova 585,
příspěvková organizace.
2. Ukládá předat usnesení Zastupitelstva města Vítkova ředitelce SVČ Vítkov, příspěvková
organizace.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p.o. provést změny v rejstříku sítě škol.

846/20 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Partnerstvi Comenius Regio s názvem „Arts,
music and dance in a teenager´s life“ z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy
(NAEP).
2. Souhlasí s financováním projektu Partnerstvi Comenius Regio s názvem „Arts, music and
dance in a teenager´s life“ z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP),
ve výši 25 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, které budou činit maximálně
155.000,- Kč.
3. Ukládá zapracovat do rozpočtu pro rok 2013 částku 155.000 Kč rozpočtovým opatřením na
realizaci projektu Partnerství Comenius Regio.

847/20 1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2013.

Z: ŘSBF
T: 2/2013

Z: ŘSVČ
T: 3/2013

Z: VOS
T: 3/2013
Z: ŘSVČ
T: 6/2013

Z: VOK,VFO
T: 4/2013

Z: VFO
T: 2/2014

848/20 1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2013.
Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 20. 02. 2013
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Z: VFO
T: 2/2014

849/20 1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města za rok 2013.

850/20 1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2013.

Z: VFO
T: 2/2014

Z: VFO
T: 2/2014

851/20 1. Rozhodlo neposkytnout dotace města na I. pololetí roku 2013 těmto subjektům: Asociace
TOM Šlápoty Vítkov, ZO ČSOP Nový Jičín, Kynologický klub Čermná ve Sl., Občanské
sdružení „Zálužné“.
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 3/2013

852/20 Rozhodlo poskytnout dotace města na I. pololetí roku 2013 v celkové výši Kč 250.000,vybraným subjektům.
853/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 11.800,- na projekt „Poznávání MS
kraje – národní kulturní památky města Ostravy“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvkovou organizací, Opavská 22, Vítkov, IČ 47813156.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
854/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 16.000,- na projekt „ Mezinárodní
sportovní závody Vítkov – Kalety – 20 let spolupráce“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, příspěvkovou organizací, Komenského 754, Vítkov, IČ 69987181.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
855/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 2.160,- na projekt „ Dětský den s klauny
a písničkou“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvkovou organizací, Husova
629, Vítkov, IČ 70996288.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
856/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 25.000,- na projekt „Mezinárodní setkání
a koncert učitelů k 60. výročí založení ZUŠ“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou školou, Vítkov, Lidická 639,
příspěvkovou organizací, Lidická 639, Vítkov, IČ 47813598.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
857/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 7.800,- na projekt „J. Kainar Zlatovláska - scénické pásmo“ a Kč 20.000,- na projekt „Almanach k 60. výročí založení
gymnázia“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Gymnáziem,Vítkov, Komenského 145, příspěvkovou organizací, Komenského 145, Vítkov,
IČ 47813105.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 20. 02. 2013
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858/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 7.000,- na projekt „Rozvoj zahraniční
spolupráce se ZŠ ve Vrbovém“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1, příspěvkovou organizací,
náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
859/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,- na projekt „Podpora
volnočasových aktivit“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou organizací, Bezručova 585,
Vítkov, IČ 73214892.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
860/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 10.000,- na projekt „Činnost
v oblasti sociální a kulturní“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – základní
organizací Vítkov, Budišovská 875, občanským sdružením, IČ 75029898.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
861/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 5.000,- na projekt „Zvýšení
zabezpečení majetku ZKO Vítkov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Kynologický klubem Vítkov Základní kynologickou organizací,
registr. č. 189, Vítkov, Budišovská ul., občanským sdružením, IČ 47814276.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
862/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- na projekt „Canisterapie jako
služba sociální rehabilitace pro občany na Vítkovsku“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Cantes Opava, canisterapie Opavsko,
Wolkerova 835, Vítkov, občanským sdružením, IČ 72066024.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
863/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- na projekt „ „Zachování včel
v přírodě“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem včelařů, o.s., základní organizací Vítkov, U Nemocnice 858, Vítkov,
občanským sdružením, IČ 69987033.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
864/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,- na projekt „ Doplnění
divadelních a šermířských rekvizit“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Divadelní, šermířskou a cestovatelskou spol. ARCUS Vítkov,
Opavská 126, Vítkov, občanským sdružením, IČ 68177585.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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865/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,- na projekt „Mladí hasiči
Vítkov“ a Kč 10.000,- na projekt „Sportovní družstva SDH – muži, ženy“ uzavřenou mezi
Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, občanským
sdružením, IČ 66738881.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
866/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 4.000,- na projekt „ Nájem tělocvičny“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Karate
klubem Vítkov, Skřivančí pole 884, Vítkov občanským sdružením, IČ 68177593.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
867/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 1.500,- na projekt „ Městský turnaj
mládeže a 3denní soustředění mládeže“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce
7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením stolních tenistů města Vítkova, Školní 329, Vítkov,
občanským sdružením, IČ 68941935.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
868/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- na projekt „Oslava 110.
výročí založení sboru“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů
Jelenice, občanským sdružením, IČ 00442739.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
869/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 4.000,- na projekt „Účast v Lize
amatérského hokeje Nový Jičín“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Sportovním klubem ledního hokeje Vítkov, Skřivančí pole 903,
Vítkov, občanským sdružením, IČ 26676389.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
870/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 16.000,- na projekt „Výstavba
a vybudování nových záchytných sítí“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Fotbal clubem Klokočov, Klokočov 34, Klokočov, občanským
sdružením, IČ 26996073.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
871/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,- na projekt „Vybavení oddílu boxu
a posilovny“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a TJ Sokolem Klokočov, Klokočov, občanské sdružení, IČ 47812133.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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872/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,- na projekt „Materiální
zabezpečení pro krajskou soutěž družstev v šachu“, Kč 34.940,- na „Provoz
oddílu kopané – Zabezpečení celoroční činnosti oddílu“ a Kč 4.000, na „Provoz oddílu
nohejbalu – nohejbal 2013“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, Husova 653, Vítkov, občanským
sdružením, IČ 44941412.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
873/20 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 4.000,- na projekt „Přírodovědný
výlet dětí do okolí Vítkova na koních“ a Kč 2.800,- na „Svatohubertská
mše troubená v kapli sv. Josefa“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a občanským sdružením „Pro Vítkovsko“
Čermná ve Slezsku 20, Vítkov, IČ 22881000.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29. března 2013. Pokud v této lhůtě Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 3/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
874/20 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 1/2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 13.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 1/2013.
Z: VFO
T: 2/2013
875/20 Revokuje usnesení ZM č. 752/17 ze dne 31. října 2012:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 722/16 ze dne 29. 8. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Antonínem a Pavlínou Rubeyovými, bytem Malá 336,
749 01 Vítkov, na prodej pozemků parc. č. 797/7 zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 797/8
zahrada o výměře 36 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.“
876/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 722/16 ze dne 29. 8. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Antonínem a Pavlínou Rubeyovými, bytem Malá 336, 749 01
Vítkov, na prodej pozemků parc. č. 797/7 zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 797/8 zahrada
o výměře 36 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.
877/20 1. Rozhodlo zveřejnit záměr města na prodej domu čp. 11 v Nových Těchanovicích, stojícího
na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 12 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 657 m2 v kat. území Nové Těchanovice za základní kupní cenu
ve výši Kč 600.000,-.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej domu čp. 11 v Nových Těchanovicích,
stojícího na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 12
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2 v kat. území Nové Těchanovice
za základní kupní cenu Kč 600.000,-.
878/20 1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
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Z: S,VFO
T: 6/2013

Z: VFO
T: 3/2013

Z: VFO
T: 3/2013

879/20 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 358/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2
v k. ú. Lhotka u Vítkova jako pozemek zastavěný chatou.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 358/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 14 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova jako pozemek zastavěný chatou.

Z: VFO
T: 3/2013

880/20 1. Rozhodlo o záměru darovat Moravskoslezskému kraji nemovitosti ve vlastnictví města,
v hospodaření organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o., IČ
47813156, a to:
- budovy č.p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751
- budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751
- pozemek parc.č. 751, zastavěna plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 752, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc.č. 753, zahrada
- pozemek parc.č. 749/2, sportoviště a rekreační plocha
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše k.ú. Vítkov, město Vítkov.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru darovat Moravskoslezskému kraji nemovitosti ve
vlastnictví města, v hospodaření organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
p.o., IČ 47813156, a to:
- budovy č.p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751
- budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751
- pozemek parc.č. 751, zastavěna plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 752, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc.č. 753, zahrada
- pozemek parc.č. 749/2, sportoviště a rekreační plocha
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše k.ú. Vítkov, město Vítkov.
3. Ukládá informovat Moravskoslezský kraj o rozhodnutí zastupitelstva.
Z: VFO
T: 2/2013
881/20 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p. 688
na Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná plocha a nádvoří a parc. číslo
1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 200.000,- Kč.
3. Stanoví kritériem výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 688/23 v budově
Z: VFO
č. p. 687 a č. p. 688 na Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na
T: 3/2013
společných částech budovy č. p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. číslo 1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 200.000,- Kč.
882/20 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově
ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642 a
pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího
obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 300.000,- Kč.
3. Stanoví kritérium výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 Z: VFO
na Husově ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. T: 3/2013
p. 642 a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 300.000,- Kč.
883/20 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
ze dne 28.12.2010 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene a Radkem
Švihelem a Ivonou Kutálkovou, oba bytem Úvozní 578, Vítkov, jako oprávněnými
z věcného břemene, dle přiloženého návrhu dodatku č. 1.
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2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene ze dne 28.12.2010 se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2013. Pokud v
této lhůtě nedojde k uzavření dodatku č. 1 smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM platnosti.
884/20 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 1104/1 ostpl., v kat. území Vítkov za
účelem rekonstrukce podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky k RD čp. 430
stojícího na pozemku parc. č. 1054, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a p. Radovan Demel, bytem Lesní 759, Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH
v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a p. Radovanem Demlem, bytem Lesní 759, Vítkov, jako oprávněným
z věcného břemene, za účelem rekonstrukce podzemního vedení vodovodní a kanalizační
přípojky k RD čp. 430 stojícího na pozemku parc. č. 1054, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
31. května 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 5/2013

Z: S,VFO
T: 5/2013

885/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 665/15 ze dne 27.06.2012 smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Lubomírem
Petrželkou a p. Martinou Gintarovou, oba bytem Větřkovice 95, Větřkovice, jako
oprávněnými z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení vodovodní,
kanalizační a plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek
činí částku Kč 1.500,- vč. DPH v základní sazbě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. května 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 5/2013
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
886/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 664/15 ze dne 27.06.2012 smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Tomášem
Onderkou, bytem Opavská 32, Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem
uložení podzemního vedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v pozemku parc.
č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy. Věcné břemeno se
zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v základní sazbě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. května 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 5/2013
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
887/20 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene a p. Tomáš Želinský, bytem Wolkerova 839, Vítkov a p. Alena
Smolková, bytem Budišovská 876, Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene. Věcné
břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Tomášem
Želinským, bytem Wolkerova 839, Vítkov a p. Alenou Smolkovou, bytem Budišovská 876,
Vítkov, budoucími oprávněnými z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu Z: S,VFO
provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2013. Pokud v této lhůtě
T: 5/2013
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
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888/20 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky, kdy Město Vítkov je povinný
z věcného břemene a spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, OstravaMoravská Ostrava, IČ 27768961, zastoupená na základě plné moci ze dne 02.01.2012 spol.
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupená na
základě plných mocí panem Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku
a panem Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku, jsou oprávněnými
z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku
Kč 500,- vč. DPH v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.sml. GIS-236/VB mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38,
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, zastoupená na základě plné moci ze dne
02.01.2012 spol. RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567,
zastoupená na základě plných mocí panem Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého
majetku a panem Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku, jako
oprávnění z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. GIS-236/VB se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31.května 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 5/2013
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
889/20 1. Revokuje usnesení ZM č. 765/17 ze dne 31.10.2012:
„1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.
2. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek pozemková parcela 2754 ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 285 m2, který byl geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012
vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
s těmito závazky:

„Čl. III.
Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku Il. této smlouvy řádně pečovat a
užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu
nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve
prospěch třetí osoby a nelze ji vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na
dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.

V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce,
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. Il. nebo její část
na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu
ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu,
nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu
v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10%
ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
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2. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzván.
3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení
převodcem písemně vyzván.
4. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány,
a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz
čl. II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou
ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za
porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně
vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III. odst. 1.“
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
na bezúplatný převod pozemku parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 a pozemku
pozemková parcela 2754 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 285 m2, který byl
geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrem
Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, a to nejpozději
do 31. prosince 2012.“
2. Revokuje usnesení ZM č. 766/17 ze dne 31.10.2012:
„1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a pozemek stavební
parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, který byl geometrickým plánem č.
427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku
stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova
do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, na koupi pozemku
parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a pozemku stavební parcela 336 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 461 m2, který byl geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2.7.2012
vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, a to
nejpozději do 31. prosince 2012.“
890/20 1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek pozemková parcela č. 2249/4 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 859 m2, v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města
Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
Praha 2, s těmito závazky:
„Čl. III.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy řádně pečovat
a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu
nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve
prospěch třetí osoby a nelze ji vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na
dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce,
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I. nebo její část
na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve
výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastrunemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši
ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu
v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10%
ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto
náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat,
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2)
za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu,
k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku
uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy
bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po
celou dobu stanovenou v čl. III. odst. 1.“
2. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2754 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 285
m2, který byl geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing.
Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.
3. Rozhodlo nekoupit pozemky parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a pozemek stavební parcela
336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, který byl geometrickým plánem č. 42748/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku
stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova
do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.
4. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu
Z: VFO
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
T: 12/2013
na bezúplatný převod pozemku pozemková parcela č. 2249/4 ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 859 m2 a pozemku parc. č. 2754 ostatní plocha, o výměře 285 m2, který byl
geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrem
Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, a to nejpozději
do 31. prosince 2013.
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891/20 1. Rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na vybudování ČOV
a vsakovacího systému k rodinnému domu panu Liboru Šustkovi bytem, Wolkerova 840,
749 01 Vítkov.
2. Schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč, která bude
uzavřena mezi Městem Vítkov a Panem Liborem Šustkem, bytem Wolkerova 840, 749 01
Vítkov.
3. Ukládá starostovi města Vítkova podepsat Darovací smlouvu.

892/20 1. Rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na vybudování ČOV
a vsakovacího systému k rodinnému domu panu Tomáši Želinskému bytem, Wolkerova
839, 749 01 Vítkov.
2. Schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč, která bude
uzavřena mezi Městem Vítkov a Panem Tomášem Želinským, bytem Wolkerova 839,
749 01 Vítkov.
3. Ukládá starostovi města Vítkova podepsat Darovací smlouvu.

893/20 1. Souhlasí s tím, že se město bude finančně podílet na vybudování vodovodního a plynového
řádu na ulici Polní.
2. Ukládá zpracovat studii řešící vybudování inženýrských sítí, komunikace a veřejného
osvětlení na ul. Polní.
3. Ukládá připravit formu a výši finanční spoluúčasti města na vybudování vodovodního řádu
na ul. Polní.

Z: S,VFO
T: 3/2013

Z: S,VFO
T: 3/2013

Z: VOS
T: 6/2013

894/20 Schvaluje Akční plán města Vítkova na období 2011 – 2014 – 2. aktualizaci.
895/20 1. Schvaluje Plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2012.
2. Schvaluje Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2013.
3. Ukládá Předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2013 a Rozpočet fondu na rok 2014.

Z: T
T: 2/2014

896/20 Schvaluje plán práce kontrolního výboru na I.pololetí 2013.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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