USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 17. prosince 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 67/3 do č. 103/3)
Zastupitelstvo města:
67/3
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 19. listopadu 2014.
68/3

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města a přecházejících úkolů
z předchozích volebních období.

69/3

Bere na vědomí povinnost předkládat „ Sdělení“ o překážkách, uvedených v § 73 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, městskému úřadu,
nejpozději do druhého dne následujícího měsíce, ve kterém skutečnost nastala, pro
volební období 2014-2018 povinnost trvá do doby změny zákona nebo ukončení
výkonu funkce zastupitele města.

70/3

Bere na vědomí informaci o termínu vyplácení odměn zastupitelům města. Výplatním
termínem je dvanáctý kalendářní den následujícího měsíce. Připadne-li tento den na
den pracovního volna, je výplatním termínem den předcházející dni pracovního volna
či klidu. Termín vyplácení odměn pro volební období 2014-2018 může být změněn
změnou pracovního řádu.

71/3

Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce
u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, v konkrétních
případech pro rok 2015.

72/3

1. Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich
funkce, paušální částkou ve výši 300,- Kč/1 zasedání pro rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok
Z: T
2016.
T: 12/2015

73/3

Stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města
Vítkova od 1.1.2015.

74/3

1. Schvaluje Fond zaměstnavatele – Základní ustanovení.
2. Schvaluje Zásady pro použití prostředků fondu.
3. Ukládá předložit případné návrhy na změny zásad pro použití fondu.

Z: T
T: 12/2015

75/3

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Schvaluje střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Vítkova
na období 2015 – 2020.
3. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb. Z: VOSV
T: 12/2015

76/3

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 2/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2015, s tím, že poplatek bude stanoven
ve stejné výši jako v tomto roce, tj. 540 Kč/rok.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 2/2014 na úřední
desce.

77/3

Z: VFO
T: 12/2014

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.11/2014, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 2.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 11/2014.
Z: VFO
T: 12/2014
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3. Pověřuje Radu města Vítkova schválením rozpočtového opatření č. 12/2014 na jeho
schůzi v lednu roku 2015.
78/3

1. Schvaluje vyrovnaný rozpočet města Vítkova pro rok 2015 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu takto:
a.
rozpočtové příjmy ve výši 119.500.000,-- Kč,
b.
rozpočtové výdaje ve výši 119.500.000,-- Kč.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2015 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

79/3

1. Neschvaluje Dohodu o náhradě škody a narovnání vlastnických práv č.j.
UZSVM/OOP/13587/2014 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
2. Neschvaluje Souhlasné prohlášení č.j. UZSVM/OOP/13136/2014-OOPM s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových (dál jen ÚZSVM).
3. Ukládá informovat ÚZSVM o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 12/2014
4. Ukládá prověřit s právníky nárok ÚZSVM na náhradu škody a narovnání
Z: S,MS
vlastnických práv.
T: 2/2014

80/3

1. Schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVMOOP136442014-OOPM mezi Městem Vítkov
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi nebytového domu
č. p. 180 v k. ú. Vítkov na Oderské ulici.
2. Ukládá starostovi podepsat schválenou kupní smlouvu.

81/3

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 657 m2, jehož součástí je dům čp. 11, v kat. území Nové Těchanovice za
kupní cenu ve výši 400.000,- Kč.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 657 m2, jehož součástí je dům čp. 11, v kat. území Nové Těchanovice za
kupní cenu ve výši 400.000,- Kč.

Z: S,VFO
T: 12/2014

Z: VFO
T: 1/2015

82/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 43/2 ze dne 26. 11. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Michaelou Rohovskou, bytem Opavská 96, 747 75 Velké
Heraltice a Miroslavem Kvasničákem, bytem Oderská 212, 749 01 Vítkov, na
prodej pozemku parc. č. 2120/2 zahrada o výměře 737 m2 v kat. území Vítkov, a to
každému ideální ½ této nemovitosti, za účelem výstavby RD, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 350,-/m2, + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2015. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 1/2015
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

83/3

1. Neschvaluje žádost manželů Miroslava a Marie Molnárových-Sujákových, bytem
Gorkého 333/14, 736 01 Havířov – Město, o 50% slevu kupní ceny při prodeji
ideální ½ pozemků parc. č. st. 57/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2
a st. 57/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v kat. území Nové Těchanovice,
dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo prodat ideální ½ pozemků parc. č. st. 57/5 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 389 m2 a st. 57/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci tvoří jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat ideální ½ pozemků parc. č. st. 57/5 zastavěná plocha Z: VFO
T: 1/2015
a nádvoří o výměře 389 m2 a st. 57/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci tvoří jednotný funkční
celek s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
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84/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 45/2 ze dne 26. 11. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Ivonou Vlčkovou, bytem Hřbitovní 601, 749 01 Vítkov,
na prodej části pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha o šířce 1,5 m a maximální
výměře cca 14 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, za účelem výstavby přístavby garáže a jako pozemek tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatelky, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2, + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. května 2015. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
T: 5/2015
usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

85/3

Revokuje usnesení ZM č. 1303/30 ze dne 3. 9. 2014:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1146/26 ze dne
26. 2. 2014, kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Tomášem Želinským, bytem
Wolkerova 839, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 1300/1 orná půda
o výměře cca 90 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň
z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2015.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.“.

86/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1146/26 ze dne 26. 2. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Tomášem Želinským, bytem Wolkerova 839, 749 01
Vítkov, a Alenou Smolkovou, bytem Skřivánčí pole 587, 749 01 Vítkov, na prodej
části pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 90 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, a to každému ideální ½ této
nemovitosti, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí 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
2015. 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: 5/2015

87/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 44/2 ze dne 26. 11. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Rostislavem Cihlářem, bytem Klokočov 17, 747 47
Vítkov 3, na prodej pozemků parc. č. 429/1 zahrada o výměře 329 m2 a parc. č. 721
ostpl. o výměře 400 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova za dohodnutou základní
kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března
Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 3/2015
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

88/3

1. Souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch banky mBank S.A., organizační
složka, Sokolovská 668//136d, 186 00 Praha 8, která poskytne hypoteční úvěr
Ing. Liboru Šustkovi a Ing. Miluši Urbánkové, oba bytem Wolkerova 840, 749 01
Vítkov, pro stavbu RD na pozemku parc. č. 1298/5 orná půda v kat. území Vítkov.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

89/3

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. st. 229 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 16 m2 a 864/29 ostatní plocha o výměře 222 m2 v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemky k rekreaci za základní kupní cenu ve výši 175,- Kč.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. st. 229 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 16 m2 a 864/29 ostatní plocha o výměře 222 m2 v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemky k rekreaci za základní kupní cenu ve výši 175,- Kč.
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Z: S,VFO
T: 12/2014

Z: VFO
T: 1/2015

90/3

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1788/2 ostpl.
a parc. č. 3229/1 ostpl., v kat. území Vítkov pro rekonstrukci kanalizace v rámci
stavby „Vítkov, ul. Dělnická – rekonstrukce kanalizace“, kdy Město Vítkov bude
povinný z věcného břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, IČ 45193665, DIČ
CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu 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 místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem,
členem představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1788/2 ostpl. a parc. č. 3229/1 ostpl., v kat.
území Vítkov pro rekonstrukci kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Dělnická –
rekonstrukce kanalizace“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
T: 1/2015
nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

91/3

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3229/1 ostpl.
v kat. území Vítkov pro rekonstrukci vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul.
Dělnická – rekonstrukce vodovodního řadu“, kdy Město Vítkov bude povinný
z věcného břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, IČ 45193665, DIČ
CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu 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 místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem,
členem představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemku parc. č. 3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov pro
rekonstrukci vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul. Dělnická –
rekonstrukce vodovodního řadu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
T: 1/2015
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

92/3

1. Schvaluje Dohodu o změně smlouvy č. 9255910743-D o poskytnutí dotace
z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů ve městě uzavřenou mezi Městem
Vítkov a Státní fondem rozvoje bydlení dle nařízení vlády č. 481/2000 Sb.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu o změně smlouvy č. 9255910743-D.
Z: S,VFO
T: 12/2014

93/3

Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2014.

94/3

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a o investičních akcích
za rok 2014 a připravovaných akcích na rok 2015.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích
za rok 2015 a připravovaných akcích na rok 2016.
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Z: VOS
T: 12/2015

95/3

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu prevence kriminality (dále PPK)
v roce 2015, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra, dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve
výši 10 % z celkových nákladů na projekt, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu prevence kriminality (PPK) v roce 2015,
který vyhlašuje Ministerstvo vnitra, dle důvodové zprávy.

96/3

Schvaluje opravu usnesení ZM č. j. 34/2 ze dne 26. listopadu 2014, kde se mění částky
v textu: celkové náklady z 34.500,- EUR (966.000,- Kč) na 34.4993,25 EUR
(965.979,- Kč a dále se mění výše spolupodílu města Vítkova z 4.500,- EUR
(126.000,- Kč) na 5.174,89 EUR (144.896,92 Kč).

97/3

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na
realizaci projektu „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na realizaci
projektu „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“.

Z: VOS
T: 1/2015

Z: VOS
T: 1/2015

98/3

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu,
podprogram Cestování dostupné všem, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, na projekt „Veřejné WC ve Vítkově“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu,
Z: VOS
podprogram Cestování dostupné všem, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní
T: 2/2015
rozvoj ČR, na projekt „Veřejné WC ve Vítkově“.

99/3

1. Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Pomník ke 2. sv. válce ve Vítkově“.
2. Ukládá podat žádost o individuální dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Pomník ke 2. sv. válce ve Vítkově“.

Z: VOS
T: 2/2015

1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 000,- Kč/ 1 ks z používání
a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o. dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 000,- Kč/ 1 ks z používání
a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o. dle důvodové zprávy.

Z: Ř ZŠaG
T: 12/2014

100/3

101/3

1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2014.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova Z: MS,VOS
za rok 2015.
T: 12/2015

102/3

Bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Moravice.

103/3

Bere na vědomí zápis z jednání Kontrolní komise Venkovského mikroregionu
Moravice ze dne 16. dubna 2014.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 17. 12. 2014

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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