USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 24. dubna 2013
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 897/21 do č. 937/21)
Zastupitelstvo města:
897/21 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 19.února, 12.března a 26.března 2013.
898/21 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
899/21 1. Rozhodlo o přijetí dotace v max. výši 17.410,40 EUR na finanční zabezpečení projektu „20 x
365 – 20 let spolupráce partnerských měst Vítkov a Kalety“.
2. Schvaluje předfinancování projektu v celkové výši 20 482,83 EUR z rozpočtu města.
3. Ukládá zapracovat do rozpočtu města (od. 33, par. 91, ORG 749, ORJ 9) částku ve výši
Z: VFO
500.000 Kč na zabezpečení projektu „20 x 365 – 20 let spolupráce partnerských měst
T: 6/2013
Vítkov a Kalety“.
4. Schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–
2013 č. ERS-CZ/2013/03565 mezi Městem Vítkov a Euroregionem Silesia – CZ, Horní
nám. 69, 746 01 Opava na financování projektu „20 x 365 – 20 let spolupráce partnerských
měst Vítkov a Kalety“.
900/21 1. Schvaluje Smlouvu o partnerství, jejímž předmětem je koordinovaná spolupráce města
Vítkova a Střediska volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace v rámci
projektu „Krajina břidlice“ mezi městem Vítkov a Střediskem volného času Budišov nad
Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 325, 747 87 Budišov nad
Budišovkou.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 5/2013
3. Schvaluje finanční spolupodíl Města Vítkova na realizaci projektu „Krajina břidlice“ dle
podmínek uvedených v „Partnerské smlouvě“ v max. výši 45.000 Kč.
4. Ukládá zapracovat částku ve výši 45.000 Kč do rozpočtu Města Vítkova na rok 2014.
Z: VFO,VOK
T: 9/2013
901/21 1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 100.000,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši
100. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 100. 000,- Kč.

Z: S,VOVS
T: 5/2013

902/21 1. Neschvaluje stavební úpravu garážového stání v objektu Hasičské stanice Vítkov, pro nový
automobilový hasičský žebřík, v celkové výši 201.889,- Kč včetně DPH z rozpočtu města.
3. Ukládá vedoucí odboru vnitřní správy informovat HZS MSK o rozhodnutí zastupitelstva
města.

Z: S,VOVS
T: 5/2013

903/21 1. Souhlasí s Dohodou o zaplacení dluhu sepsanou dne 5.3.2013 se Zdeňkem Červinkou dle
přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá předat Dohodu o zaplacení dluhu k vymáhání pracovníkovi FO – evidence
pohledávek.

Z: VOVS
T: 4/2013
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904/21 Revokuje usnesení č. 818/18 odst. 3 ze dne 12.12.2012 ve znění: Rozhodlo
sloučit Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvkovou organizaci, Základní školu
Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvkovou organizaci a Základní škola Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, příspěvkovou organizaci v jeden subjekt k 1.7.2013.
905/21 1. Rozhodlo o sloučení organizací Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace, IČ 69987181, a Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvková organizace, IČ 47813156, s účinností od 1.7.2013.
2. Rozhodlo o ukončení činnosti organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22,
okres Opava, příspěvková organizace, IČ 47813156 dnem 30. 6. 2013.
3. Rozhodlo o zrušení organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvková organizace, IČ 47813156 dnem 31. 7.2013.
4. Rozhodlo že přejímající organizací se stane organizace Základní škola Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 69987181.
5. Rozhodlo že všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola Vítkov, Opavská
22, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 47813156 přejdou dnem sloučení na
přejímající organizaci Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková
organizace, IČ 69987181.
6. Schvaluje název organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
s účinností od 1.7.2013.
7. Vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace Základní škola Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 47813156.
8. Vydává dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace Základní škola Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 69987181.
9. Vydává úplné znění zřizovací listiny Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace.
10. Ukládá zabezpečit veškeré úkony spojené se zrušením organizace Základní škola Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 47813156.
11. Ukládá zabezpečit veškeré úkony spojené se sloučením základních škol a gymnázia.

906/21 1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze ZŠ Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, p.o. dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze ZŠ Vítkov, Komenského
754, okres Opava, p.o. dle důvodové zprávy.

Z: ŘZŠOp,
VFO,VOS
T: 31.7.2013
Z:
ŘZŠaG,VOS
T: 31.7.2013

Z: ŘZŠ
T: 5/2013

907/21 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2013 na koupališti ve Vítkově.
908/21 1. Schvaluje odpis pohledávky Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 25 000,-Kč za nájem Balatonu
v roce 1997, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci, Dělnická 705,
749 01 Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši 25 000,-Kč za nájem
Balatonu v roce 1997, dle důvodové zprávy.

Z: ŘTS
T: 5/2013

909/21 1. Schvaluje dodatek ke smlouvě č. 10073754 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, jehož předmětem
je změna bankovního spojení příjemce podpory. Smlouva je uzavřena mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek ke smlouvě č. 10073754 o poskytnutí podpory ze
Z: S,VOS
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí,
T: 4/2013
jehož předmětem je změna bankovního spojení příjemce podpory. Smlouva je uzavřena mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Státním fondem životního prostředí
ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.
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910/21 1. Rozhoduje o přijetí dotace ve výši 96.200 Kč na neinvestiční akci „Oprava kaple v Zálužné“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Oprava kaple v Zálužné“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: S,VOS
Moravskoslezského kraje na projekt „Oprava kaple v Zálužné“.
T: 5/2013
911/21 1. Schvaluje darovací smlouvu k poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,- Kč manželům
Mgr. Oldřichu Huškovi a Bc. Haně Huškové, bytem Nová 431, Vítkov na opravu fasády
domu čp. 5 na nám. Jana Zajíce ve Vítkově.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání darovací smlouvy, jak ze strany žadatelů, tak ze Z: VFO
strany města.
T: 5/2013
912/21 1. Schvaluje Smlouvu o půjčce mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Komenského
754, okres Opava na předfinancování mikroprojektu „Dějiny umění jinak“ ve výši 470 tis.
Kč.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce Mgr. Blankou Váňovou,
ředitelkou Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava a starostou města
Ing. Pavlem Smolkou.
913/21 1. Schvaluje Smlouvu o půjčce mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Komenského
754, okres Opava na předfinancování mikroprojektu „Voda pro život“ ve výši 860 tis. Kč.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce Mgr. Blankou Váňovou,
ředitelkou Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava a starostou města
Ing. Pavlem Smolkou.

Z: VFO
T: 5/2013

Z: VFO
T: 5/2013

914/21 1. Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok 2012.
2. Rozhodlo o neposkytnutí přídělu do FRB města Vítkova na rok 2013 z výnosu prodeje
obytných domů a bytů za rok 2012.
3. Ukládá finančnímu odboru vyhlásit nové kolo výběrového řízení na půjčky z FRB
Z: VFO
s uzávěrkou dne 31. května 2013.
T: 2.5.2013
915/21 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 2/2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 14.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 2/2013.
Z: VFO
T: 4/2013
916/21 Schvaluje rozpočtový výhled Města Vítkova na léta 2015 až 2016.
917/21 Schvaluje účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2012.
918/21 Revokuje usnesení ZM č. 880/20 ze dne 20. února 2013:
„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:
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-

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.

919/21 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:
- budovu č. p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/1 v souladu
s geometrickým plánem č. 2786-13/2013
- budovu bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/2 v souladu
s geometrickým plánem č. 2786-13/2013
- pozemek parc.č. 751/1, zastavěna plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 751/2, 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
Z: VFO
vlastnictví města, v hospodaření organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres
T: 5/2013
Opava, p. o., IČ 47813156, a to:
- budovu č. p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/1 v souladu
s geometrickým plánem č. 2786-13/2013
- budovu bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/2 v souladu
s geometrickým plánem č. 2786-13/2013
- pozemek parc.č. 751/1, zastavěna plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 751/2, 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.
920/21 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 879/20 ze dne 20. 2. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Pavlem Zápecou, bytem Porubská 1013/21, 708 00 Ostrava 8 Poruba, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2013.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření kupní smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 7/2013

921/21 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1695/1 orná půda o výměře cca 800 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě čerpací
stanice LPG.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1695/1 orná půda o výměře cca 800 m2 Z: VFO
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
T: 5/2013
k výstavbě čerpací stanice LPG.
922/21 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2786/9 ostpl. o výměře 371 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci.
2. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku
Kč 125,-/m2, při prodeji části pozemku parc. č. 2786/9 ostpl. o výměře 146 m2 v kat. území
Vítkov, jelikož se jedná o bažinu a je zde svedena voda z cesty a přilehlého kopce
a odvodňovací strouha, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje úhradu kupní ceny ve 3 ročních splátkách dle čl. 1.8. schválených Zásad pro
prodej nemovitostí, přičemž první splátka musí být zaplacena při podpisu kupní smlouvy.
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4. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2786/9 ostpl. o výměře 371 m2 v kat. území Z: VFO
Vítkov jako pozemek k rekreaci za základní kupní cenu Kč 250,-/m2, přičemž část pozemku T: 5/2013
o výměře 146 m2 se bude prodávat za základní kupní cenu Kč 125,-/m2 a celková kupní cena
bude uhrazena ve 3 ročních splátkách s tím, že první splátka musí být zaplacena při podpisu
kupní smlouvy.
923/21 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 812/12 ze dne 25. 6. 2008, kupní smlouvu mezi
manželi Daliborem a Lenkou Pazderovými, bytem Dělnická 995, Vítkov, jako prodávajícími,
a Městem Vítkovem, jako kupujícím, na koupi části pozemku parc. č. 1722/2 orná půda, a to
dle geometrického plánu č. 2775-137/2012 pozemek parc. č. 1722/5 ostpl. o výměře
36 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2013.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajících, pozbude
T: 7/2013
usnesení ZM o schválení koupi platnosti.
924/21 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v části pozemku parc. č. 1787 stpl., parc. č. 1788/2
ostpl., parc. č. 3229/1 ostpl. a budově čp. 746, stojící na pozemku parc. č. 1787, v kat. území
Vítkov pro nadzemní vedení elektrické energie o napětí o,4 kV v rámci stavby č. IZ-128000295, název stavby „Vítkov, Dělnická, depo, přel. vNN“, kdy Město Vítkov, bude
povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol.
ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01,
IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast. na základě pověření ze dne 22.6.2011 Petrem Šímou,
bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.000,-, vč. DPH
v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v části pozemku
parc. č. 1787 stpl., parc. č. 1788/2 ostpl., parc. č. 3229/1 ostpl. a budově čp. 746, stojící
na pozemku parc. č. 1787, v kat. území Vítkov pro nadzemní vedení elektrické energie
o napětí o,4 kV v rámci stavby č. IZ-12-8000295, název stavby „Vítkov, Dělnická, depo,
přel. vNN“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast. na základě
pověření ze dne 22.6.2011 Petrem Šímou, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy č. IZ-12-8000295/SoBS/2.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: VFO
o právu stavby č. IZ-12-8000295/SoBS/2 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
T: 10/2013
31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
925/21 1. Rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 17. 6. 2011 uzavřené mezi
městem Vítkovem, jako budoucím prodávajícím, a Blankou Tesaříkovou, bytem Zálužné
75, 749 01 Vítkov, jako budoucí kupující, a to zpětně ke dni 31.8.2012, dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje vrácení již zaplacené zálohy kupní ceny (Kč 5.229,-) ponížené o nájemné ze
období 1.7.2011 – 31.12.2013 (Kč 2.090,-) a smluvní pokutu (Kč 518,98), tj. částku Kč
2.620,02 Blance Tesaříkové, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá uhradit Blance Tesaříkové částku Kč 2.620,02 jako vratku již zaplacené zálohy kupní Z: VFO
ceny.
T: 5/2013
926/21 1. Schvaluje odklad úhrady dlužných měsíčních splátek Janu Glotzmannovi, bytem Rybniční
285, 749 01 Vítkov, na pohledávku ve výši Kč 23.900,-, vzniklou nedoplatkem kupní ceny
z prodeje domu čp. 285 s pozemky parc. č. 650 a parc. č. 651 v kat. území Vítkov. Dlužná
částka bude uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách počínaje červencem 2013 ve výši
Kč 1.000,-. Měsíční splátka musí být zaplacena nejpozději do 15. toho kterého měsíce.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
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Z: VFO
T: 5/2013

927/21 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v části pozemku parc. č. 2/4 ostpl. v kat. území
Vítkov pro podzemní vedení plynovodní přípojky k objektu čp. 1 stojícímu na pozemku
parc. č. 2/2 a k pozemku 2/2 stpl. v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, p. o., 749 01 Vítkov,
IČ 47813172, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč
750,-, vč. DPH v základní sazbě.
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 Základní školou,
Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, p. o., 749 01 Vítkov, IČ 47813172, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 2/4
ostpl. k objektu čp. 1 stojícímu na pozemku parc. č. 2/2 a k pozemku 2/2 stpl. v kat. území
Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu Z: VFO
provést stavbu se jmenovanou příspěvkovou organizací, a to nejpozději do 31. července
T: 7/2013
2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
928/21 1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území
Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 1298/1 orná půda v kat. území
Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 27232425, DIČ CZ27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zast. spol. ELBRO
PROJEKTY, s. r. o., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava,
IČ 28611535, DIČ CZ28611535, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek
činí částku Kč 1.000,-, vč. DPH v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8008235/1 uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425,
DIČ CZ27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zast. spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o.,
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, DIČ CZ28611535, jako oprávněným
z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN v pozemku parc.
č. 993/1 ostpl. k pozemku 1298/1 orná půda v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
Z: VFO
3. Ukládá zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8008235/1 se zástupcem jmenované společnosti, T: 7/2013
a to nejpozději do 31. července 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
929/21 1. Rozhodlo prodat STL. plynovod v Klokočově v délce 10.760 m včetně 114 ks veřejných
částí přípojek elektronickou aukcí za minimální cenu 10 mil. Kč.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat STL. plynovod v Klokočově v délce 10.760 m včetně 114 ks
veřejných částí přípojek elektronickou aukcí za minimální cenu 10 mil. Kč.
930/21 1. Rozhodlo o prominutí pohledávky v částce 16 800,00 Kč manželům Milanovi a Petře
Derkovým, bytem Opavská č. p. 688 ve Vítkově vůči Městu Vítkov.
2. Ukládá FO informovat manžele Derkovy o rozhodnutí zastupitelstva města.

Z: VFO
T: 5/2013

Z: VFO
T: 5/2013

931/21 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 882/20 ze dne 20.2.2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a p. Šárkou Slívovou, bytem Bohumínská 449/58, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava , na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově ulici ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. č. 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 315 120,00 Kč.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou nejpozději do 30.6.2013. Pokud v této lhůtě Z: S,VFO
nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o uzavření T: 30.6.2013
kupní smlouvy platnosti.
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932/21 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 881/20 ze dne 20.2.2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a Ing. Michaelou Kapříkovou, bytem Prostřední Dvůr 2030, 749 01 Vítkov,
na prodej bytové jednotky č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p. 688 na Opavské ulici ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 687 a č. p. 688
a pozemcích parc. č. 1749 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1750 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Vítkov , za dohodnutou kupní cenu ve výši 208 000,00 Kč.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou nejpozději do 30.6.2013. Pokud v této lhůtě Z: S,VFO
nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o uzavření T: 30.6.2013
kupní smlouvy platnosti.
933/21 1. Bere na vědomí informaci o volbě přísedících soudců pro volební období 2013-2017.
2. Ukládá předložit zprávu o volbě přísedících soudců pro volební období 2013-2017.

Z: T
T: 4.9.2013

934/21 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech města
Vítkova v roce 2012.
935/21 Bere na vědomí informaci o výsledku hlasování v místním referendu.
936/21 Bere na vědomí informaci o stavu návrhů obou přípravných výborů na konání místního
referenda.
937/21 Bere na vědomí zápis z provedené kontroly plnění usnesení ZM a Rady města Vítkova, kterou
provedl kontrolní výbor.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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místostarosta
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Příloha č. 1
Rozpočtová opatření č. 2/2013
Čís.

ODPA

POL

UZ

ORJ

ORG

1
1
1
1
3
6
8
9
11
12

3613
3612
3631
1032
3769
0000
0000
3639
0000
0000

2132
2111
2111
2131
2212
4116
4116
3111
4121
4111

0002
0002
0002
0002
0001
0001
0001
0001
0001
0001

504
504
504
506
506
000
000
401
000
000

2
3
4
5
5
6
7
7
8
9
9
10
10
10
12
13
14

3391
3639
2311
3113
3391
6171
3421
3421
1036
3639
3639
6402
6402
6402
6115
6409
6409

5169
5331
5492
5651
5901
5901
5171
6121
5169
6130
6909
5364
5364
5364
5901
5901
5901

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00013011
00029008
00000000
00000000
00098074
Příjmy celkem
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00013011
00000000
00000000
00029008
00000000
00000000
00098008
00098193
00000000
00098074
00000000
00000000
Výdaje celkem

0009
0002
0001
0002
0002
0051
0002
0002
0061
0001
0001
0001
0001
0001
0051
0001
0001

753
506
000
322
322
000
000
754
000
401
401
000
000
000
000
000
000

Celkem rozpočtová opatření č. 2:
Příjmy = 1 287 608,00 Kč
Výdaje = 1 287 608,00 Kč
Financování =
0,00 Kč
Saldo =
0,00 Kč

Příjmy/Výdaje
-145 000,00
70 000,00
70 000,00
210 000,00
125 000,00
564 268,00
78 340,00
205 000,00
100 000,00
10 000,00
1 287 608,00
155 000,00
125 000,00
80 000,00
133 000,00
-450 000,00
564 268,00
-350 000,00
350 000,00
78 340,00
200 000,00
5 000,00
19 020,00
35 445,00
-250 000,00
10 000,00
229 720,00
352 815,00
1 287 608,00

Účel
Nájemné z kotelen
Výnos z aukce plynu
Výnos z aukce elektřiny
Nájemné z lesa - navýšení o DPH
Polovina pokuty TS od ČIŽP
Dotace MPSV na výkon činnosti města SPOD
Dotace MZe na čin.odb.les.hospodáře - 1.čtvrt./13
Navýšení příjmu za prodej pozemku
Neinvestiční transfer obce Radkov na provoz MŠ
Dotace z VPS SR na volby v Lublicích
Podíl města na projektu Partnerství Comenius Regio
Příspěvek TS na náhradní výsadbu
Finanční dar stavitelům RD na ČOV
Dofinancování půjčky na předfin.projektů ZŠK
Zrušení rozpočet. rezervy mezinárodní spolupráce
Výdaje na výkon činnosti města SPOD
Snížení výdajů na opravy na úkor IA754
IA754 - oplocení areálu SVČ Vítkov
Činnost odb.les.hospodáře dle §37 zákona o lesích
Navýšení výdajů na nákup pozemků
Vratka zálohy kupní ceny na nákup pozemku
Finanční vypořádání dotací za rok 2012
Finanční vypořádání dotací za rok 2012
Finanční vypořádání z minulých let
Rezerva na výdaje spojené s volbami v Lublicích
Rozpočtová rezerva FO
Rozpočtová rezerva FO

Upravený rozpočet po změnách:
Příjmy = 112 184 211,00 Kč
Výdaje = 123 184 211,00 Kč
Financování = 11 000 000,00 Kč
Saldo =
0,00 Kč
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