USNESENÍ
26. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 26. února 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1099/26 do č. 1070/26)
Zastupitelstvo města:
1099/26 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 17. prosince 2013, 14. ledna, 21. ledna,
4. února a 11. února 2014.
1100/26 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1101/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2014.

Z: VOVS
T: 2/2015

1102/26 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na Konsolidaci IT a nové služby TC obcí z IOP, výzva
č. 22, Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1 Zavádění
ICT v územní veřejné správě.
2. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce "Konsolidaci IT a nové služby TC
obcí“ v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce podpory pro oblast intervence 2.1:
Zavádění ICT v územní veřejné správě, platné od 14. února 2014.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření v roce 2014 za předpokladu získání dotace.
1103/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správních činností a obecního živnostenského
úřadu za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru správních činností a obecního živnostenského
úřadu za rok 2014.
1104/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP v roce 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP za rok 2014.

Z: VOSČŽÚ
T: 2/2015
Z: VOVÚP
T: 2/2015

1105/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2014.

Z: VOSV
T: 2/2015

1106/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2014.
1107/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2014.
1108/26 1. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na akci: Ošetření lipové aleje
Radkov – Dubová z dotačního titulu Program péče o krajinu v roce 2014, který vyhlašuje
Ministerstvo životního prostředí.
2. Ukládá podat žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci: Ošetření lipové aleje
Radkov - Dubová z dotačního titulu Program péče o krajinu v roce 2014, který vyhlašuje
Ministerstvo životního prostředí.
1109/26 1. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na akci: Údržba lokality „Pod
Františkovým dvorem“ z dotačního titulu Program péče o krajinu v roce 2014, který
vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
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Z: VOdD
T: 2/2015
Z: VOŽP
T: 3/2015

Z: VOŽP
T: 15.3.2014

2. Ukládá podat žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci: Údržba lokality „Pod
Františkovým dvorem“ z dotačního titulu Program péče o krajinu v roce 2014, který
vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
1110/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2014.

Z: VOŽP
T: 15.3.2014

Z: VS MP
T: 2/2015

1111/26 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 2013.
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
T: 2/2015
2014.
1112/26 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Vítkov a obcí Větřkovice na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou
policií ve Vítkově v roce 2013.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Větřkovice na
zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2014.
1113/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2014.
3. Ukládá předložit vyhodnocení akcí oddělení kultury za posledních pět let.

Z: VS MP
T: 2/2015
Z: VOK
T: 2/2015
Z: VOK
T: 4/2014

1114/26 1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava ve výši
357.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK Městskou
knihovnou ve Vítkově v roce 2014.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení
výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2014, mezi Městem Vítkov
a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.
Z: S,VOK
T: 5/2014
1115/26 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na realizaci projektu
„Vybavení učebny pro volnočasové aktivity“.
2. Schvaluje předfinancování projektu „Vybavení učebny pro volnočasové aktivity“ ve výši
100% celkových výdajů na projekt, tj. 200.000 Kč.
3. Bere na vědomí Čerpání částky na zabezpečení projektu.
- Výdaj ve výši 210.000 Kč = III. čtvrtletí 2014.
- Příjem ve výši 138.000 Kč = II. čtvrtletí 2015.
4. Ukládá zapracovat částku ve výši 210.000 Kč do výdajů rozpočtu města Vítkova na rok
2014 na od. 33, par. 92.
1116/26 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 na realizaci mikroprojektu „… aby
řemesla nezanikla“.
2. Schvaluje předfinancování mikroprojektu „… aby řemesla nezanikla“ ve výši 100%
celkových výdajů na projekt, tj. 10.896,50 EUR.
3. Schvaluje částku ve výši 15%, tj. 1.634,50 EUR celkového rozpočtu mikroprojektu „… aby
řemesla nezanikla“ jako podíl města Vítkova na spolufinancování mikroprojektu.
4. Bere na vědomí Čerpání částky na zabezpečení projektu.
- Výdaj ve výši cca 300.000 Kč = IV. čtvrtletí 2014.
- Příjem ve výši cca 250.000 Kč = II. čtvrtletí 2015.
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Z: VFO
T: 5/2014

5. Ukládá zapracovat částku ve výši 300.000 Kč do výdajů rozpočtu města Vítkova na rok
2014 na od. 33, par. 91.

Z: VFO
T: 8/2014

1117/26 1. Schvaluje přijetí dotace „Společně proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 –
2013.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 410.000 Kč.
1118/26 1. Schvaluje přijetí dotace „Přijeďte k nám na víkend“ z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 430.000 Kč.
1119/26 1. Schvaluje přijetí dotace „Podnikání a pracovní příležitosti v Evropské unii“ z Programu
Evropa pro občany 2007 – 2013.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 350.000 Kč.
1120/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2013 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2014 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.
1121/26 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, která ruší Obecně závaznou
vyhlášku č.1/2007 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 na úřední desce.
1122/26 1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce na
místních komunikacích za rok 2013 ve Vítkově a jeho místních částí.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce na
místních komunikacích za rok 2014 ve Vítkově a jeho místních částí.
1123/26 1. Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2014.
1124/26 1. Vydává Dodatek č. 2 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 škol.
1125/26 1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 735.000,- Kč bez DPH pro SVČ Vítkov z prostředků
MSK na činnosti spadající pod „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně
vyloučených lokalitách MSK“ (dále jen SAS).
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov o usnesení zastupitelstva města.
1126/26 1. Souhlasí se zapojením ZŠ a G Vítkov, p. o. jako partnera v rámci projektu OP VK, prioritní
osy 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání s názvem projektu
„Kompetentní venkovan“.
2. Ukládá starostovi podepsat souhlasné stanovisko se zapojením ZŠ a G Vítkov, p. o. jako
partnera v rámci projektu OP VK, prioritní osy 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1
Individuální další vzdělávání s názvem projektu „Kompetentní venkovan“.
1127/26 Rozhodlo o odstranění bytového domu, Budišovská čp. 254, Vítkov na pozemku parc. č. 6,
k. ú Vítkov.
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Z: VOS
T: 2/2015

Z: VOS
T: 2/2014
Z: VOS
T: 2/2015
Z: VOS
T: 2/2015

Z: VOS
T: 3/2014
Z: ŘSVČ
T: 5/2014

Z: VOS
T: 3/2014

Z: VOS,S
T: 3/2014

1128/26 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko, v prioritní ose 2 - Podpora
prosperity regionu, na realizaci demolice byt. domu na ulici Budišovské čp. 254, Vítkov,
včetně fin. spoluúčasti města, která bude činit minim. 15% z celkových způsobilých výdajů.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko, v prioritní ose 2 – Podpora prosperity Z: VOS
regionu, na realizaci demolice bytového domu na ulici Budišovské čp. 254, Vítkov.
T: 3/2014
1129/26 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 16. výzvy Operačního programu přeshraniční
spolupráce (dále OPPS) SR-ČR 2007 - 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů na projekt
„Mládež v pohybu“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu Střediska volného času Vítkov, příspěvkové
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, , v rámci 16. výzvy Operačního programu
přeshraniční spolupráce (dále OPPS) SR-ČR 2007 - 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů
na projekt „Mládež v pohybu“ ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů na projekt,
které budou činit 22.954,- Eur (při kurzu 27,054 - 621.000,- Kč vč. DPH) a 15 % z těchto
nákladů ve výši 3.443,10 Eur (při kurzu 27,054, - 93.150,- Kč vč. DPH) bude činit
spoluúčast města Vítkova.
1130/26 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci výzvy MAS Opavsko č. 6/2014, na projekt
„Modernizace turistické základny pro podporu zájmové činnosti a turistického ruchu na
Vítkovsku“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu Střediska volného času Vítkov, příspěvkové
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci výzvy č. 6/2014 MAS Opavsko,
v opatření IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie, na projekt „Modernizace turistické
základy pro podporu zájmové činnosti a turistického ruchu na Vítkovsku“ ve výši 100 %
z celkových uznatelných nákladů na projekt, které budou činit 200.000,- Kč vč. DPH
a 10 % z těchto nákladů ve výši 20.000,- Kč vč. DPH bude činit spoluúčast města Vítkova.
1131/26 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu kina z EHP fondů 2009 – 2014, z programu
CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast č. 16 – Zachování
a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.
2. Ukládá podat žádost o dotaci na obnovu kina z EHP fondů 2009 – 2014, z programu CZ 06
– Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast č. 16 – Zachování a revitalizace
kulturního a přírodního dědictví.
1132/26 1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov za rok 2013 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2014.
2. Schvaluje max. výši těžby 2 500 m3 pro rok 2014.
3. Ukládá dodržet max. výši těžby 2 500 m3 pro rok 2014.
1133/26 1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2014.

Z: ŘTS
T: 31.12.2014

Z: VFO
T: 2/2015

1134/26 1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2014.
1135/26 1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města
za rok 2014.
1136/26 1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2014.
Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 26. 02. 2014

Z: VOS
T: 4/2014

Z: VFO
T: 2/2015
Z: VFO
T: 2/2015
Z: VFO
T: 2/2015

Strana 4 (celkem 10)

1137/26 1. Rozhodlo neposkytnout dotaci města na I. pololetí roku 2014 vybraným subjektům dle
přílohy č. 1.
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 3/2014

1138/26 Rozhodlo poskytnout dotace města na I. pololetí roku 2014 Kč vybraným subjektům dle
přílohy č. 1 celkové výši 250.000,- Kč.
1139/26 1. Schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace vybraným subjektům dle přílohy č. 2.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy s vybranými subjekty dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce března 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1140/26 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 1/2014, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 7.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 1/2014.
1141/26 1. Pověřuje Radu města Vítkova schvalováním rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
rozpočtová opatření všech příjmových položek
rozpočtová opatření všech neinvestičních výdajových položek v rámci paragrafů.
2. Ukládá FO předkládat rozpočtová opatření ke schválení dle předloženého návrhu pověření.

Z: VFO
T: 3/2013

Z: VFO
T: 2/2014

Z: VFO
T: od 3/2014

1142/26 Bere na vědomí informaci o možnostech financování rekonstrukce škvárového hřiště
v tělovýchovném areálu.
1143/26 1. Rozhodlo o prodeji části pozemku parc. č. 3204/5 orná půda o výměře cca 7500 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá vyhlásit záměr prodat část pozemku parc. č. 3204/5 orná půda o výměře cca 7500
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Vítkov dle schválených Zásad
pro prodej nemovitostí a pronájem pozemků ve vlastnictví města Vítkova.
1144/26 1. Schvaluje posunutí termínu splatnosti kupní ceny o 60 dnů, tj. nejpozději do 31. března
2014, manželům Martinu a Daniele Koštúrovým, oba bytem Selská 948, 749 01 Vítkov, při
prodeji pozemku parc. č. 1350/15 ostpl. (vzniklého dle geometrického plánu
č. 2836-110/2013 z pozemku parc. č. 1350/7) v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje prominutí smluvních sankcí vyplývajících z čl. V kupní smlouvy uzavřené dne
23. 12. 2013, pod podmínkou, že bude dodržen nově stanovený termín úhrady kupní ceny
do 31. března 2014. V případě nedodržení tohoto termínu se smluvní sankce za dobu od
marného uplynutí původního termínu splatnosti, tj. od 1. února 2014, stanou pohledávkou
města za manželi Martinem a Danielou Koštúrovými, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1145/26 1. Schvaluje výjimku ze Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků ve vlastnictví města
Vítkova, čl. 2 Zásady prodeje pozemků k výstavbě, panu Tomáši Želinskému, bytem
Wolkerova 839, 749 01 Vítkov, při prodeji části pozemku parc. č. 1300 orná půda, a to dle
geometrického plánu č. 2706-16/2012 pozemku parc. č. 1300/2 orná půda o výměře 1013
m2 v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 532/13 ze dne 22. 2. 2012 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Tomášem Želinským, bytem Wolkerova 839, 749 01 Vítkov, na prodej
části pozemku parc. č. 1300 orná půda, a to dle geometrického plánu pozemku parc.
č. 1300/2 orná půda o výměře 1013 m2 v kat. území Vítkov, dle předloženého návrhu kupní
smlouvy.
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Z: VFO
T: 3/2014

Z: VFO
T: 3/2014

3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1146/26 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 90 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako rozšíření pozemku k výstavbě
RD, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 90 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako rozšíření
pozemku k výstavbě RD, dle důvodové zprávy.

Z: VFO
T: 3/2014

Z: VFO
T: 3/2014

1147/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1084/25 ze dne 18. 12. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Ivem a Editou Přecechtělovými, bytem Mjr. Nováka 1266/29,
700 30 Ostrava - Jih, na prodej části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 100 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2014.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
T: 7/2014
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1148/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1083/25 ze dne 18. 12. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Vladimírem a Janou Pavlátovými, bytem Radotínská 850/14,
Bílovec, na prodej části pozemku parc. č. 676/1 ostpl., a to dle geometrického plánu č. 403122/2013 pozemek parc. č. 676/34 ostpl. o výměře 79 m2 v kat. území Vítkov, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí 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 2014. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
T: 5/2014
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1149/26 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1830 stpl. o výměře 23 m2 v kat. území Vítkov, jako
pozemek zastavěný stavbou žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1830 stpl. o výměře 23 m2 v kat. území
Vítkov, jako pozemek zastavěný stavbou žadatelů.

Z: VFO
T: 3/2014

1150/26 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1112/23 ostpl. o výměře 121 m2 v kat. území Vítkov, jako
zahrada tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1112/23 ostpl. o výměře 121 m2 v kat.
Z: VFO
území Vítkov, jako zahrada tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
3/2014
1151/26 1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 1112/17 ostpl. o výměře 52 m2 , parc. č. 1112/24 ostpl.
o výměře 111 m2, parc. č. 1112/25 ostpl. o výměře 125 m2 a parc. č. 1112/27 ostpl.
o výměře 119 m2 v kat. území Vítkov současným nájemcům, pokud jsou vlastníky
(spoluvlastníky) sousedících domů, jako zahrady tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi vlastníků staveb.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 1112/17 ostpl. o výměře 52 m2 , parc.
č. 1112/24 ostpl. o výměře 111 m2, parc. č. 1112/25 ostpl. o výměře 125 m2 a parc. č.
1112/27 ostpl. o výměře 119 m2 v kat. území Vítkov současným nájemcům, pokud jsou
vlastníky (spoluvlastníky) sousedících domů, jako zahrady tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi vlastníků staveb.

Z: VFO
T: 3/2014

1152/26 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1112/21 ostpl. o výměře 112 m2 v kat. území Vítkov jako
zahradu tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi vlastníků stavby.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1112/21 ostpl. o výměře 112 m2 v kat.
Z: VFO
území Vítkov jako zahradu tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi vlastníků stavby. T: 3/2014
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1153/26 1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 1112/3 ostpl. o výměře 366 m2 , parc. č. 1112/28 ostpl.
o výměře 235 m2, parc. č. 1112/29 ostpl. o výměře 369 m2 a části pozemku parc. č. 876/1
ostpl. o výměře cca 660 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov vlastníkům (spoluvlastníkům) sousedících domů, jako nádvoří tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi vlastníků staveb.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 1112/3 ostpl. o výměře 366 m2 , parc.
č. 1112/28 ostpl. o výměře 235 m2, parc. č. 1112/29 ostpl. o výměře 369 m2 a parc. č. 876/1
ostpl. o výměře cca 660 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov vlastníkům (spoluvlastníkům) sousedících domů, jako nádvoří tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi vlastníků staveb.
1154/26 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 781/1 ostpl. o výměře cca 100 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako zahrada tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 781/1 ostpl. o výměře cca 100 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako zahrada tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů.

Z: VFO
T: 3/2014

Z: VFO
T: 3/2014

1155/26 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2698/1 trvalý travní porost o výměře 309 m2 a část
pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 230 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako zahradu tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatele, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2, + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím. Žadatel
splňuje podmínku o výši kupní ceny dle čl. 8.1. „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů
pozemků v majetku města Vítkova“.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2698/1 trvalý travní porost o výměře 309 m2 Z: VFO
T: 3/2014
a část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 230 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako zahradu tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatele, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2, + vypočtenou
daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím v souladu se splněním podmínky o výši kupní ceny dle čl. 8.1. „Zásad prodeje
nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“.
1156/26 Revokuje usnesení ZM č. 652/10 ze dne 27. 2. 2008:
„1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 307/3 ostpl. v k. ú.
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k domu čp. 248 na
Švermově ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a manž. Jiří
a Šárka Hoppovi, bytem Větřkovice 47, budou oprávněnými z věcného břemene.“
1157/26 1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 307/3 ostpl. v k. ú.
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k domu čp. 248 na
Švermově ul. ve Vítkově, v rámci stavby „Plynovodní přípojka na pozemku parc. č. 307/3
v k. ú. Vítkov“, číslo stavby 3102456, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene
a spol. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupena na základě plných mocí Ing. Ivo Bolkem,
specialistou správy nemovitého majetku, a Danielem Novotným, technikem správy
nemovitého majetku, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. GIS-969/VB mezi mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol RWE GasNet, s. r. o., se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupena na
základě plných mocí Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku, a Danielem
Novotným, technikem správy nemovitého majetku, jako oprávněným z věcného břemene,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. GIS-969/VB se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 5/2014
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
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1158/26 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 6 stpl. a parc. č. 7 zahrada v kat. území
Vítkov za účelem zřízení přeložky podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci
stavby „VPI Vítkov, demolice BD Budišovská“, kdy Město Vítkov je obtížený z věcného
břemene, a spol. Telefónica Czech Republic, a.s., sídlo: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou
266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na základě plné moci
spol. Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná 2828/10, Opava,
PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, zast. na základě plné moci ze dne 4. 1. 2012
Ing. Zdeňkem Salzmannem, je oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za
úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 100,- vč. DPH v základní sazbě dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem
Vítkovem, jako obtíženým, a spol. Telefónica Czech Republic, a.s., sídlo: Praha 4, Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na
základě plné moci spol. Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem
Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, zastoupená na
základě plné moci ze dne 4. 1. 2012 Ing. Zdeňkem Salzmannem, jako oprávněným, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se
Z: S,VFO
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 5/2014
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
1159/26 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 37/1 ostpl. a parc. č. 45 stpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení nadzemního elektrického vedení a postavení sloupu
elektrického vedení v rámci stavby „Vítkov, Hřbitovní, 45, Švestková, příp. NN“, kdy
Město Vítkov je povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425, zastoupená na základě
plné moci ze dne 5. 2. 2010, evid. č. 059/2007, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50,
PSČ 747 52, IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, je oprávněný z věcného břemene. Věcné
břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 2.000,- vč. DPH
v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-128014667/3 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ:
CZ27232425, zastoupená na základě plné moci ze dne 5. 2. 2010, evid. č. 059/2007, spol.
ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, jako
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12- Z: S,VFO
8014667/3 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud v této
T: 5/2014
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1160/26 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky v rámci stavby „Prodloužení
kanalizace areálu Autobusového depa společnosti TQM – holding s. r. o., Vítkov, Dělnická
ul.“, kdy Město Vítkov je obtížený z věcného břemene, a spol. T Q M – holding s. r. o.,
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, je oprávněný
z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku
Kč 750,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. T Q M – holding s. r. o., Těšínská
1028/37, 746 01 Opava, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy
tomuto žadateli platnosti.
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Z: S,VFO
T: 5/2014

1161/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1013/23 ze dne 4. 9. 2013 smlouvu o zřízení
věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) v pozemcích parc. č. 3229/1 ostpl. a parc.
č. 1722/5 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k pozemkům parc. č. 1722/2 a parc. č. 1722/4 a pro RD čp. 995 na pozemku parc.
č. 1722/4 na Dělnické ul. ve Vítkově, mezi Městem Vítkovem jako povinným z věcného
břemene, a manželi Daliborem a Lenkou Pazderovými, bytem Dělnická 995, 749 01 Vítkov,
jako oprávněnými z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
Z: S,VFO
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. března 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 3/2014
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.
1162/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1047/24 ze dne 6. 11. 2013 smlouvu o zřízení
věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene a Martinou Brožovou, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnou z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení plynovodní
přípojky k pozemkům parc. č. 1296 orná půda, parc. č. 1295/2 orná půda, parc. č. 1295/3
stpl. a parc. č. 1294/2 ostpl. a k novostavbě RD na pozemku parc. č. 1295/3 stpl. v kat.
území Vítkov v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději do
31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2014

1163/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1048/24 ze dne 6. 11. 2013 smlouvu o zřízení
věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene a manželi Danou a Janem Brožovými, bytem Komenského 154, 749 01
Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení
plynovodní a vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 1294/1 ostpl., parc. č. 1295/1 orná
půda a parc. č. 1295/4 stpl. a k novostavbě RD na pozemku parc. č. 1295/4 stpl. v kat.
území Vítkov v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 1/2014
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
1164/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1090/25 ze dne 18.12.2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a p. Zdeňkem Snášelem, bytem Dělnická 751, 749 01 Vítkov, 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 261 041,00Kč.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným nejpozději do 30. 4. 2014. Pokud v této
Z: S,VFO
lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
T: 30.4.2014
o uzavření kupní smlouvy platnosti.
1165/26 1. Rozhodlo prodat nebytovou jednotku č. 495/25 na Budišovské ul. č. p. 494 a č. p. 495 ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 494 a č. p.
495 a pozemcích parc. č. 699 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 700 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 505.600,- Kč.
3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej nebytové jednotky č. 495/25 na Budišovské
ul. č. p. 494 a č. p. 495 ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech
budovy č. p. 494 a č. p. 495 a pozemcích parc. č. 699 zastavěná plocha a nádvoří a parc.
č. 700 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov s podmínkou uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívající v umožnění trvalého vstupu do nebytové jednotky
k napojovacímu uzlu a domovní předávací stanice, sloužící pro dodávku tepla a ohřev teplé
vody, výběrem kupujícího obálkovou metodou za minimální základní kupní cenu ve výši
505.600,- Kč.
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Z: VFO
T: 3/2014

1166/26 Schvaluje 3. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2011 – 2014 dle přílohy.
1167/26 1. Schvaluje plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2013.
2. Schvaluje Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2014.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2014 a Rozpočet fondu na rok 2015.

Z: T
T: 2/2015

1168/26 1. Bere na vědomí nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 1.1.2014.
2. Rozhodlo ponechat odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva ve
stávající výši dle usnesení zastupitelstva města č. 14/1 z 23.2.2011.
1169/26 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
města Vítkova v roce 2013.
1070/26 1. Schvaluje zařazení správního obvodu území města Vítkova do území působnosti MAS
Opavsko a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen
„SCLLD“) Místní akční skupiny Opavsko na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do
území působnost SCLLD MAS Opavsko městu Vítkovu nevznikají finanční závazky vůči
MAS.
2. Ukládá zaslat výpis usnesení kanceláři MAS Opavsko.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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