USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 4. listopadu 2015
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 321/8 do č. 375/8)
Zastupitelstvo města:
321/8
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 1.září, 22.září a 13.října 2015.
322/8

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

323/8

1. Schvaluje Udělení ceny „Nejlepší sportovec města Vítkova“:
- Stanislavu Brožkovi (1. kategorie),
- Jakubu Dohnálkovi (1. kategorie),
- Daně Chabičovské (1. kategorie),
- Fotbalovému družstvu TJ Vítkov – muži „A“ (2. kategorie),
- Adéle Kalužové (3. kategorie),
- Skupině mažoretek Vítkov (4. kategorie),
- Pavlu Pavlíkovi (5. kategorie).

324/8

325/8

2. Schvaluje Udělení ceny „Ceny starosty města Vítkova“:
- Věře Folovské (7. kategorie),
- Karlu Hozovi (8. kategorie),
- Milanu Nohavicovi (9. kategorie),
Jiřímu Hrabovskému (10. kategorie).
3. Ukládá informovat oceněné o rozhodnutí zastupitelstva města a zaslat pozvánky na
slavnostní udílení cen 4. prosince 2015.

Z: VOK
T: 11/2015

1. Bere na vědomí návrh na pojmenování stadionu/sportovního areálu jménem Emila
Zátopka.
2. Ukládá zahájit přípravné kroky k pojmenování stadionu/sportovního areálu jménem
Emila Zátopka.
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města konkrétní návrh na pojmenování
stadionu/sportovního areálu jménem Emila Zátopka.

Z: VOK
T: 11/2015
Z: VOK
T: 12/2015

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města Vítkova
a zařazení části pozemku parc.č. 37/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) z plochy
veřejného prostranství do plochy bydlení - individuální v rodinných domech
městské a příměstské.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh Města Vítkova na zařazení části pozemku
parc.č. 37/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) z plochy veřejného prostranství do
plochy bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské a změnu
č. 1 územního plánu Vítkova projednat až na základě obdržení více požadavků, nebo
zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
3. Ukládá pořizovateli předložit zprávu o evidovaných návrzích na změnu územního
plánu.

326/8

Bere na vědomí odmítnutí návrhu na pořízení změny územního plánu Vítkova na
základě žádosti o změnu územního plánu, kterou podala firma ContactPoint Czech
Republic, spol.s.r.o., IČO 28309766, Praha, z důvodu nesplnění výzvy k doplnění.

327/8

1. Bere na vědomí informaci o možnosti zapojit se do výzvy Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání.
2. Rozhodlo o zapojení Města Vítkov do výzvy Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání.
3. Ukládá předložit zprávu o realizaci a zapojení rodin do projektu.
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Z: VOVÚP
T: 6/2018

Z: VOVÚP
T: 2/2016

Z: VOSV
T: 12/2016

328/8

329/8

1. Souhlasí se zapojením Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o., Komenského 754,
749 01 Vítkov, IČ 69987181, do projektu “Podpora inkluze v Moravskoslezském
kraji” v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání.
2. Ukládá předat usnesení zastupitelstva města ředitelce Základní školy a gymnázia
Vítkov.
1. Bere na vědomí informaci o změně financování sociálních služeb.
2. Schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava
a Střediskem volného času, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov.
3. Ukládá vydat pověření k podpisu Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
702 00 Ostrava a Střediskem volného času, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Ing. Šárce Medunové, ředitelce Střediska volného času, p.o.,Vítkov, Bezručova 585.
4. Ukládá podepsat Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava
a Střediskem volného času, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov.

Z: VOS
T: 11/2015

Z: S,VOSV
T: 15.11.2015
Z: VOSV
T: 11/2015

330/8

Bere na vědomí rozhodnutí rady města o přijetí daru techniky, za účelem dovybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 484.422,20,Kč, dle důvodové zprávy.

331/8

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova,
v celkové výši 38.800,- 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 38.800,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Z: S,VOVS
T: 11/2015
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova, v celkové výši 38.800,- Kč.

332/8

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování dalších vytypovaných prostor,
vhodných k zřízení nové spisovny dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ukládá do doby realizace nové spisovny pokračovat v monitorování dalších objektů Z: VOVS
a předložit návrhy vhodných variant pro zřízení nové spisovny dle zákona.
T: 11/2016

333/8

Vydává zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova
s účinností od 1.1.2016.

334/8

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 305/7 ze dne 2. 9. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Milanem Pazderou, nar. 25. 8. 1956, bytem Bohdanovice
10, 747 55 Jakartovice, za dohodnutou 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. března
2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

335/8

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3207/13 orná půda o výměře 2125 m2
a část pozemku parc. č. 3204/12 orná půda o výměře cca 100 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření
pozemku pro výstavbu skladovací haly.
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Z: S,VFO
T: 3/2016

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 3207/13 orná půda o výměře
2125 m2 a část pozemku parc. č. 3204/12 orná půda o výměře cca 100 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření
pozemku pro výstavbu skladovací haly.
336/8

337/8

338/8

Z: VFO
T: 11/2015

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 769 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře
619 m2 a parc. č. 770 zahrada o výměře 183 m2 v kat. území Vítkov, za účelem
výstavby prodejny drogerie TETA, za podmínky předložení zastavovací studie
prodejny. V případě připojení sjezdem na silnici předloží řešení odbočovacího
jízdního pruhu ve směru z města se souhlasným vyjádřením PČR DI Opava.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 769 zastavěná plocha a nádvoří zbor o výměře 619 m2 a parc. č. 770 zahrada o výměře 183 m2 v kat. území Vítkov, T: 11/2015
za účelem výstavby prodejny drogerie TETA, za podmínky předložení zastavovací
studie prodejny. V případě připojení sjezdem na silnici předloží řešení
odbočovacího jízdního pruhu ve směru z města se souhlasným vyjádřením PČR DI
Opava.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3137/1 ostpl. o výměře cca 527 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření
pozemku pro výstavbu RD za podmínky zřízení věcného břemene pro podzemní
vedení vodovodního řadu, kdy město Vítkov bude oprávněný z věcného břemene
a kupující bude povinný z věcného břemene.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3137/1 ostpl. o výměře cca
527 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za
účelem rozšíření pozemku pro výstavbu RD za podmínky zřízení věcného břemene
pro podzemní vedení vodovodního řadu, kdy město Vítkov bude oprávněný
z věcného břemene a kupující bude povinný z věcného břemene.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 153/10 ostpl. o výměře cca 500 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření
skladu dřeva a jeho prodej, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2 stanovenou
znaleckým posudkem č. 5597-230/2015 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 153/10 ostpl. o výměře cca
500 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za
účelem rozšíření skladu dřeva a jeho prodej, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2
stanovenou znaleckým posudkem č. 5597-230/2015 a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícím.

Z: VFO
T: 11/2015

Z: VFO
T: 11/2015

339/8

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 809/1 ostpl. o výměře 285 m2 a část pozemku
parc. č. 808 ostpl. o výměře cca 410 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, za účelem výstavby ordinace praktického lékaře.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 809/1 ostpl. o výměře 285 m2 a část Z: VFO
T: 11/2015
pozemku parc. č. 808 ostpl. o výměře cca 410 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem výstavby ordinace
praktického lékaře.

340/8

1. Rozhodlo směnit pozemky města parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2, parc.
č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2, parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2
a spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/32 pozemku parc. č. 2670/1 ostpl., vše v kat.
území Klokočov u Vítkova, za pozemky parc. č. 2880/1 ostpl. o výměře 926 m2
a parc. č. 2872 ostpl., vše v kat. území Vítkov, ve vlastnictví ČR –
Severomoravských státních lesů, Revoluční 55, 794 02 Krnov, IČ 00020559, (p. p.
č. 2880/1) a ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ
42196451, (p. p. č. 2872) bez finančního vyrovnání.
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Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit pozemky města parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře
3593 m2, parc. č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2, parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 T: 11/2015
m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/32 pozemku parc. č. 2670/1 ostpl., vše v kat.
území Klokočov u Vítkova, za pozemky parc. č. 2880/1 ostpl. o výměře 926 m2
a parc. č. 2872 ostpl., vše v kat. území Vítkov, ve vlastnictví ČR –
Severomoravských státních lesů, Revoluční 55, 794 02 Krnov, IČ 00020559, (p. p.
č. 2880/1) a ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
IČ 42196451, (p. p. č. 2872) bez finančního vyrovnání.
341/8

1. Rozhodlo směnit pozemek města parc. č. 3199/12 orná půda o výměře 1311 m2
v kat. území Vítkov za část pozemku parc. č. 3083/5 orná půda o výměře cca 1311
m2 (výměra upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, ve vlastnictví
Ing. Jaroslava Maretha, nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749 01 Vítkov, bez
finančního vyrovnání, za podmínky současného řešení pozemku Ing. Maretha parc.
č. 3083/1 orná půda o výměře cca 15900 m2 směnou za pozemky města, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá jednat s Ing. Jaroslavem Marethem o směně části pozemku parc. č. 3083/1
orná půda o výměře cca 15900 m2 za pozemky města.

Z: S,VFO
T: 11/2015

342/8

1. Rozhodlo nekoupit ideální ½ pozemků parc. č. st. 57/1 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor o výměře 402 m2 a parc. č. 722/2 zahrada o výměře 246 m2 v kat.
území Nové Těchanovice od Vladimíra Blahoše, nar. 13. 2. 1958, bytem Radkov 12,
747 84 Radkov, Heleny Hubáčkové, nar. 24. 5. 1932, bytem Zahradní čtvrť 918, 763
26 Luhačovice, Ing. Anežky Kajabové, nar. 31. 3. 1929, bytem Wolkerova 853, 749
01 Vítkov, Jany Krajčové, nar. 6. 4. 1944, bytem, Pod Větrníkem 30, 763 26
Pozlovice, a Jarmily Žmolíkové, nar. 5. 10. 1950, bytem Nivy II 280, 763 26
Pozlovice,za základní kupní cenu Kč 200,-/m2.
2. Ukládá informovat navrhovatelku o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 11/2015

343/8

Revokuje usnesení ZM č. 1250/29 ze dne 16. 7. 2015:
„1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
2. Ukládá FO požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, prostřednictvím Územního pracoviště
Ostrava, odboru Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava
o bezúplatný převod pozemku parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice do
vlastnictví města Vítkova.“

344/8

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt 2 části pozemku parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemků parc. č. 930/1
ostpl. o výměře 508 m2 a parc. č. 930/4 ostpl. o výměře 11 m2 do vlastnictví města
Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 928/9 ostpl. o výměře 98 m2 v kat.
území Nové Těchanovice, popř. část pozemku parc. č. 928/9 ostpl., a to dle
geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemku parc. č. 928/10 ostpl. o výměře
76 m2, do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá FO požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
Z: VFO
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, prostřednictvím Územního pracoviště T: 11/2015
Ostrava, odboru Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava
o bezúplatný převod 2 částí pozemku parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemků parc. č. 930/1
ostpl. o výměře 508 m2 a parc. č. 930/4 ostpl. o výměře 11 m2 a pozemku parc.
č. 928/9 ostpl. o výměře 98 m2 v kat. území Nové Těchanovice, popř. část pozemku
parc. č. 928/9 ostpl., a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemku parc.
č. 928/10 ostpl. o výměře 76 m2, do vlastnictví města Vítkova.
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4. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. st. 59 zastavěná plocha a nádvoří
v kat. území Nové Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015
pozemek parc. č. 1040 ostpl. o výměře 179 m2, do vlastnictví města Vítkova od paní
Zuzany Borovcové, nar. 7. 5. 1970, bytem Zálužné 64, 749 01 Vítkov, dle důvodové
zprávy.
5. Ukládá FO jednat s p. Zuzanou Borovcovou, nar. 7. 5. 1970, bytem Zálužné 64,
749 01 Vítkov, o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. st. 59 zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Nové Těchanovice, a to dle geometrického plánu
č. 532-99/2015 pozemku parc. č. 1040 ostpl. o výměře 179 m2, do vlastnictví města
Vítkova, dle důvodové zprávy.
6. Ukládá informovat ZM o výsledku jednání s p. Zuzanou Borovcovou, popř.
předložit ZM smlouvu o bezúplatném převodu ke schválení.
345/8

1. Revokuje usnesení ZM č. 312/7/1 ze dne 2. 9. 2015:
„1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. st. 68 stpl. o výměře 91 m2, jehož součástí je
stavba bez čp, bývalá požární zbrojnice, v kat. území Lhotka u Vítkova do
vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za nabídnutou kupní cenu Kč 100.000,-.“

346/8

1. Schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 68 stpl. o výměře 91 m2, jehož součástí je
stavba bez čp, bývalá požární zbrojnice, v kat. území Lhotka u Vítkova od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2, IČ 69797111, za kupní cenu do Kč 100.000,-.
2. Schvaluje přihlášku do aktuálního výběrového řízení, jehož podmínky tvoří přílohu
předloženého materiálu.
3. Pověřuje a zmocňuje starostu města k podání přihlášky do výběrového řízení po
projednání v radě města.
4. Schvaluje kupní smlouvu dle přílohy předloženého materiálu v případě, že se město
Vítkov stane vítězem tohoto výběrového řízení.
5. Schvaluje že město Vítkov bude poplatníkem daně z nabytí pozemku parc. č. st. 68
stpl. v kat. území Lhotka u Vítkova, obec Vítkov, dle zákonného opatření senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
6. Ukládá provést potřebné kroky dle výše uvedených usnesení 1/ - 5/.

Z: VFO
T: 11/2015

Z: VFO
T: 2/2016

Z: S,VFO
T: 3/2016

347/8

Revokuje usnesení ZM č. 309/7 ze dne 2. 9. 2015:
„1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 961/1 trv. trav. porost o výměře 4684
m2 v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Státního
pozemkového úřadu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3,
IČ 01312774, DIČ CZ01312774, dle důvodové zprávy
2. Ukládá FO požádat Státní pozemkový úřad České republiky, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, Krajský pozemkový úřad
pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře 4684 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova.“

348/8

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 961/1 trvalý travní porost
o výměře cca 1200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Státního pozemkového úřadu
České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá FO požádat Státní pozemkový úřad České republiky, Husinecká 1024/11a,
Z: VFO
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, Krajský pozemkový úřad pro
T: 11/2015
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, o bezúplatný převod části
pozemku parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře cca 1200 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova, a to nejpozději
do 30. listopadu 2015.
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349/8

1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře cca
230 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov
u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Státního pozemkového úřadu České
republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá FO požádat Státní pozemkový úřad České republiky, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, o prodej části pozemku
parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře cca 230 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem)v kat. území Klokočov
u Vítkova, a to nejpozději do 30. listopadu 2015.
3. Ukládá jednat s majiteli sousedních pozemků o možnosti vedení odtoku vody.

Z: VFO
T: 11/2015

Z: VFO
T: 12/2015

350/8

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 151/4 ze dne 25. 2. 2015, smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 200x C 15/22 mezi Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774, DIČ
CZ01312774, zastoupená Ing. Alešem Uvírou, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, jako povinným
z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného břemene, za
účelem uložení podzemního vedení vodovodní přípojky a zemní elektropřípojky
NN k pozemkům parc. č. 1016/1 ostpl. a parc. č. 1016/2 ostpl., jejichž součástí
je stavba šatny a zázemí pro fotbalisty v kat. území Klokočov u Vítkova v pozemku
parc. č. 2568/1 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu
smlouvy č. 200X C 15/22.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
Z: S,VFO
T: 1/2016
č. 200X C 15/22 se Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, a to
nejpozději do 31. ledna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene platnosti.

351/8

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 1300/5 orná půda v kat. území
Vítkov za účelem vybudování obratiště pro motorová vozidla v rámci stavby
„Komunikace prodloužení Polní ul.“, kdy MDDr. Hana Říčná, nar. 1. 5. 1988,
bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Radek Motáň, nar. 2. 7. 1981, bytem
Uničovská 28, 785 01 Šternberk, budou povinní z věcného břemene, a Město Vítkov
bude oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,-.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stezky a cesty
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi MDDr. Hanou Říčnou, nar. 1. 5.
1988, bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Radkem Motáněm, nar. 2. 7.
1981, bytem Uničovská 28, 785 01 Šternberk, jako povinnými z věcného břemene,
a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem vybudování
obratiště pro motorová vozidla v rámci stavby „Komunikace prodloužení Polní ul.“,
v pozemku parc. č. 1300/5 orná půda v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty a smlouvu o právu
Z: S,VFO
umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2016. Pokud T: 1/2016
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene platnosti.

352/8

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl. a parc. č. 1300/3
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 Skřivánčí
pole 587, Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene. Věcné břemeno se
zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,-vč. DPH v zákon. výši.
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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 Skřivánčí pole 587, Vítkov, budoucími oprávněnými z věcného
břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: S,VFO
T: 1/2016
o právu provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
353/8

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku jednání s vlastníky pozemků o možném odkupu
v lokalitách: B. Němcové, Skřivánčí pole, Čermenská, Polní, Opavská, Zemědělská.
2. Ukládá jednat s Ing. Marethem o směně pozemků v lokalitě Zemědělská.
Z: S,VFO
T: 12/2015
3. Ukládá FO předložit zprávu o výsledku jednání s Ing. Marethem o směně pozemků Z: VFO
v lokalitě Zemědělská.
T: 2/2016

354/8

Ruší směrnici č. 5/2007 pro její neaktuálnost.

355/8

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č.3/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2016, se zachováním stávající výše
poplatku.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č.3/2015 na úřední desce. Z: VFO
T: 11/2015

356/8

Nevyhlašuje program pro poskytování programových dotací města Vítkova v roce
2016.

357/8

1. Neschvaluje dotaci Sboru dobrovolných hasičů Jelenice, IČ 00442739 na koupi
osobního automobilu na pro přepravu soutěžního družstva na hasičské soutěže.
2. Ukládá jednat s SDH Jelenice a osadním výborem v Jelenicích o využitelnosti
vozidla a širší potřebě vozidla tohoto typu.

358/8

Z: VFO
T: 11/2015

1. Schvaluje Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o.
a) investiční příspěvek ve výši 396.085 Kč na projekt „Dětské hřiště
a zahrada v přírodním stylu“ na ul. Husova,
b) účelový příspěvek v celkové výši 11.000 Kč na akci „S Montessori
hračkami za lepším poznáním světa“, na akci „Štětečkem
a motyčkou prokopem se uličkou“ a na akci „Jak se staví hrady“.
2. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o.
a) příspěvek ve výši 12.000 Kč na stavební dozor akce „Vnitřní
vodoinstalace v obj. ZŠ a G Vítkov“,
b) příspěvek ve výši 14.000 Kč na autobusovou dopravu do Kalet na
sportovní závody žáků „Běh o zlatý dub“ a
c) příspěvek ve výši 19.600 Kč na zajištění materiálního vybavení
pěveckého sboru školy.
3. Schvaluje Středisku volného času Vítkov, p.o. příspěvek v celkové výši 31.556 Kč
na akce „Podzimní prázdniny“, „Vánoční dílna“ a obnovu výbavy automodelářského
kroužku.
4. Ukládá zapracovat schválené příspěvky školských zařízení do rozpočtu města.
Z: VFO
T: 11/2015

359/8

1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2015.
2. Schvaluje rozpočtové opatření navýšením příspěvku na provoz koupaliště
o 162 705,40,-Kč na vykrytí ztráty za letní období 2015.
3. Ukládá FO provést rozpočtové opatření navýšením příspěvku na provoz koupaliště Z: VFO
o 162 705,40,-Kč na vykrytí ztráty za letní období 2015.
T: 11/2015
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360/8

361/8

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze ZŠ a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze ZŠ a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové
zprávy.
1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 88.000,- Kč pro Středisko volného času
Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, z prostředků Moravskoslezského kraje
na financování sociální služby SASRD Tunnel.
2. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Střediskem volného času Vítkov, příspěvková
organizace, se sídlem Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892.
3. Ukládá ředitelce Střediska volného času Vítkov, p.o., podepsat Dodatek č.1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Z: ŘZŠaG
T: 12/2015

Z: ŘSVČ
T: 11/2015

362/8

1. Rozhodlo přijmout dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 –
Udržitelné využívaní zdrojů energie na projekt „Energetické úspory objektu KD
Vítkov - Jelenice“ v celkové výši 1 606 421,70 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu č. 15231933 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt
„Energetické úspory objektu KD Vítkov - Jelenice“ mezi Státním fondem životního
prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01Vítkov, IČ: 00300870.
Z: VOS
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu č. 15231933 o poskytnutí podpory ze
T: 11/2015
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního
prostředí na projekt „Energetické úspory objektu KD Vítkov - Jelenice“ mezi
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1 Praha 11
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.

363/8

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostřední, prioritní osy 3
– Udržitelné využívání zdrojů energie, na realizaci akce „Energetické úspory
objektu čekárny autobusového nádraží ve Vítkově“ v celkové výši 1 099 035 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu č. 15232273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce
„Energetické úspory objektu čekárny autobusového nádraží ve Vítkově“ mezi
Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha11
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu č. 15232273 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na realizaci akce „Energetické úspory objektu čekárny autobusového
nádraží ve Vítkově“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha11 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

364/8

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

365/8

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2015/2016.

366/8

Bere na vědomí Kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2015/2016 .

367/8

1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská
č.p. 21, IČ: 00489557a to patních měřičů tepla, dle přiloženého seznamu v hodnotě
410 638,- Kč, stolního počítače v hodnotě 20 189,- Kč, serveru SBF v hodnotě 22
383,96 Kč.
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Z: VOS
T: 11/2015

2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská č.p. 21,
IČ: 00489557a to patních měřičů tepla, dle přiloženého seznamu v hodnotě
410 638,- Kč, stolního počítače v hodnotě 20 189,- Kč, serveru SBF v hodnotě
22 383,96 Kč.
368/8

1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p.o. za období 19/2015 dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje max. výši těžby 3 000 m3 pro rok 2015.
3. Ukládá dodržet max. výši těžby 3 000 m3 pro rok 2015.

369/8

Bere na vědomí informativní zprávu o stavu hospodaření na TS Vítkov, p.o..

370/8

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 7/2015 dle důvodové
zprávy v celkové výši 1 052 094,83 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 7/2015.

371/8

372/8

373/8

1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2016.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2017.

Z: ŘSBF
T: 11/2015

Z: ŘTS
T: 31.12.2015

Z: VFO
T: 11/2015
Z: T
T: 12/2016

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2014 do
31.10.2015.
2. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
3. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2015
do 31.10.2016, včetně návrhů na odměny pro členy.

Z: VVS
T: 12/2015
Z: Př. + zap.KV,FV
T: 10/2016

1. Schvaluje žádost osadního výboru Klokočov na zpracování barevných grafických
návrhů znaku, vlajky a pečeti místní části Klokočov a čerpání z finančních
prostředků osadními výbory 15 000,- Kč na jejich návrh.
2. Ukládá předložit zpracované grafické návrhy a návrhy užívání znaku a vlajky ke
schválení.

Z: MS
T: 3/2016

374/8

Bere na vědomí zápis ze 4 jednání finančního výboru Zastupitelstva města Vítkova.

375/8

Ukládá předložit podklady pro zrušení výherních hracích automatů na území města
Vítkova.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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T: 12/2015

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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