USNESENÍ
66. schůze Rady města Vítkova konané dne 20. února 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2415/66 do č. 2507/66)
Rada města:
2415/66 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2416/66 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2018.

Z: VOSČŽÚ
T: 2/2019

2417/66 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2018.

Z: VOdD
T: 2/2019

2418/66 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí v roce 2017.
2. Ukládá přeložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí za rok 2018.

Z: VOVÚPŽP
Z: 2/2019

2419/66 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2018.

Z: VOSV
T: 2/2019

2420/66 Bere na vědomí zprávu o průběhu sociální služby Odborné sociální poradenství zaměřené
na dluhovou problematiku prostřednictvím poskytovatele služby - Charita Odry,
Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052.
2421/66 1. Rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000,- Kč Renarkonu o.p.s.,
Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ 25380443, na činnost bezprostředně
související s terénním programem v oblasti drogové prevence.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Renarkonem o.p.s.,
Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ 25380443, na činnost bezprostředně
související s terénním programem v oblasti drogové prevence.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
Z: VOSV
a Renarkonem o.p.s.
T: 3/2018
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000,- Kč na účet Renarkonu o.p.s.
Z: VOSV
T: 4/2018
2422/66 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 2017.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Větřkovice
Z: VS MP
na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce T: 2/2019
2018.
2423/66 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 2017.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Čermná ve
Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve
Vítkově v roce 2018.

Usnesení 66. schůze Rady města Vítkova ze dne 20.02.2018

Strana 1 (celkem 13)

Z: VS MP
T: 2/2019

2424/66 1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Ruční laserový měřič
rychlosti pro potřeby Městské policie Vítkov“ v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřním předpisem č.7/2017 Městského
úřadu ve Vítkově, závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Ruční
laserový měřič rychlosti pro potřeby Městské policie Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: SORNECO s.r.o., IČO: 24304778, se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00
Praha 1 – Staré město dle přiloženého Výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu.
3. Schvaluje kupní smlouvu na nákup ručního laserového měřiče rychlosti pro potřeby
Městské policie ve Vítkově mezi Městem Vítkov, zastoupeném starostou Ing. Pavlem
Smolkou a dodavatelem SORNECO s.r.o., IČO: 24304778, se sídlem Platnéřská 88/9,
110 00 Praha 1 – Staré město, zastoupenou jednatelem p. Liborem Winklerem.
4. Ukládá starostovi města ing. Pavlu Smolkovi jménem Města Vítkov uzavřít kupní
Z: S,VS MP
T: 3/2018
smlouvu na nákup ručního laserového měřiče rychlosti pro potřeby Městské policie
ve Vítkově s dodavatelem SORNECO s.r.o., IČO: 24304778, se sídlem Platnéřská
88/9, 110 00 Praha 1 – Staré město. Pokud nebude uzavřena s dodavatelem smlouva,
nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
2425/66 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2018.

Z: VOK
T: 2/2019

2426/66 1. Bere na vědomí Hodnotící zprávu MA21 za rok 2017 a Plán zlepšování MA21 na rok
2018.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Hodnotící zprávu MA21 za rok 2017 a Plán
zlepšování MA21 na rok 2018.
2427/66 1. Bere na vědomí výsledky výzvy k podání cenové nabídky na zpracování zakázky
„Překlad Ullrichovy kroniky“.
2. Ruší veřejnou zakázku „Překlad Ullrichovy kroniky“.
3. Rozhodla o odmítnutí všech nabídek.
2428/66 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2018.

Z: VOVS
T: 2/2019

2429/66 Bere na vědomí mezitímní zprávu o aktuálním stavu případu – Nájemní bytové družstvo
Vítkov.
2430/66 1. Vydává Zásady přístupu města Vítkova k dlužníkům města při vyřizování jejich
žádostí, ve znění dle důvodové zprávy, s účinností den po zrušení dosavadních zásad
č. 7/2001 zastupitelstvem.
2. Doporučuje zastupitelstvu zrušit interní předpis č. 7/2001 vydaný zastupitelstvem dne
11.4.2001 - „ZÁSADY PŘÍSTUPU ORGÁNŮ MĚSTA VÍTKOVA K DLUŽNÍKŮM
MĚSTA PŘI VYŘIZOVÁNÍ JEJICH ŽÁDOSTÍ“, s okamžitou účinností.
2431/66 1. Bere na vědomí zprávu o postupu vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje
oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
2. Ukládá připravit žádost o vydání opatření obecné povahy dle § 33d zákona
č. 111/2006 Sb.

Z: VOVS
T: 4/2018

2432/66 1. Bere na vědomí zprávu týkající se jarního úklidu města Vítkova a jeho místních částí.
2. Ukládá zajistit jarní úklid města Vítkova a jeho místních částí podle předložené
zprávy.
3. Ukládá předložit návrh příprav jarního úklidu města Vítkova a jeho místních částí
v roce 2018.

Z: VOS,TS
T: 5/2018
Z: VOS
T: 3/2019
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2433/66 1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2017 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích v roce 2018 ve Vítkově a jeho místních částech.

Z: VOS
T: 2/2019

2434/66 1. Schvaluje plán oprav na místních komunikacích na rok 2018 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit plán oprav na místních komunikacích v roce 2019 ve Vítkově
a jeho místních částech.

Z: VOS,DK
T: 2/2019

2435/66 1. Schvaluje vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2017 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2018.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit max. výši těžby 1 500 m3 pro rok 2018.
3. Ukládá předložit vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o za rok 2018
a výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2019.

Z: VOS,ŘTS
T: 2/2019

2436/66 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediska volného času
Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na
projekt „Turistické publikace Glubczyce – Vítkov“.
2437/66 Souhlasí se závěry a doporučeními z 1. jednání dopravní komise ze dne 15.2.2018,
kromě bodu č. 4, kde rada rozhodla ponechat jedno parkovací místo pro policii ČR.
2438/66 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 8.1.2018, kromě
bodu č. 4, kdy nedoporučuje podnájemní smlouvu s panem Surovcem a ukládá
prověřit užívání pronajatého bytu, kromě bodu č.5 – doplnění bytového pořadníku
1. pol. 2018 a závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 1.2.2018.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 8.1.2018, kromě
bodu č. 4, kdy nedoporučuje podnájemní smlouvu s panem Surovcem a ukládá
prověřit užívání pronajatého bytu, kromě bodu č. 5– doplnění bytového pořadníku
1. pol. 2018 a se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 1.2.2018.
3. Schvaluje doplnění bytového pořadníku pro I. pololetí roku 2018 o paní Marcelu
Skálovou, nar. 11.5.1993, bytem Vítkov Křížová 553, na 1. místo.
4. Ukládá doplnit bytový pořadník pro I. pololetí roku 2018 o paní Marcelu Skálovou,
nar. 11.5.1993, bytem Vítkov Křížová 553, na 1. místo.

Z: VOS
T: 3/2018

2439/66 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Výměna výtahu Budišovská 877, Vítkov“ dle přiloženého výběru nejvhodnější
nabídky komisí stanovenou Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkové
organizace.
Z: Ř SBF
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace,
Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvy na: „Výměnu výtahu Budišovská 877, Vítkov“ T: 3/2018
s dodavatelem OTIS, a. s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ 42324254, za
celkovou smluvní cenu: 1 437 500,- Kč vč. DPH.
2440/66 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD pro stavbu Cyklostezka
Vítkov – Prostřední Dvůr“, jehož předmětem je úprava termínu a výše odměny
v důsledku majetkoprávních vztahů a s novelou zákona č. 183/2006 Sb., se
zhotovitelem PRINTES – ATELIER s. r. o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov,
IČ 25391089 a mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD pro stavbu
Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“, jehož předmětem je úprava termínu a výše
odměny v důsledku majetkoprávních vztahů a s novelou zákona č. 183/2006 Sb., se
zhotovitelem PRINTES – ATELIER s. r. o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov,
IČ 25391089 a mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
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Z: S,VOS
T: 3/2018

2441/66 1. Schvaluje Smlouvu číslo: Z S14 12 8120063503 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na
stavbu „Těchanovická, Vítkov 749 01, Město Vítkov“.
2. Ukládá podepsat Smlouvu číslo: Z S14 12 8120063503 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu
„Těchanovická, Vítkov 749 01, Město Vítkov.
2442/66 1. Schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MS/2018/00017 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., IČ 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, na stavbu „VPIC Vítkov Silnice
III/4429 přel. SEK“.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MS/2018/00017 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., IČ 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, na stavbu „VPIC Vítkov Silnice
III/4429 přel. SEK“.
3. Ukládá do návrhu rozpočtu na rok 2019 zahrnout částku ve výši 350 000,- Kč na
realizaci překládky sítě elektronických komunikací na stavbu „VPIC Vítkov Silnice
III/4429 přel. SEK“.

Z: S,VOS
T: 3/2018

Z: S,VOS
T: 3/2018

Z: VFO
T: 12/2018

2443/66 1. Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Zpracování PD pro stavbu:
Technická infrastruktura pro výstavbu RD – u. Těchanovická, Vítkov“ na základě
provedeného průzkumu trhu.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování PD pro stavbu: „Technická infrastruktura pro
výstavbu RD – u. Těchanovická, Vítkov“ s firmou TECHNICO Opava, s. r. o,
Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ 25849204, za celkovou smluvní cenu 312 000,Kč bez DPH.
Z: S,VOS
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na zpracování PD pro stavbu:
T: 3/2018
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD – u. Těchanovická, Vítkov“ s firmou
TECHNICO Opava, s. r. o, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ 25849204, Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2444/66 1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor budovy Klokočov
č. 79 o velikosti 180 m2 na p.č. 89 v k.ú. Klokočov za účelem provozování obchodu
potravinami a smíšeným zbožím, pošty a hostinské činnosti.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.
2445/66 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks
od TS Vítkov,p.o., se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 a to:
Pojízdná provozní nádrž na naftu CERNIN PPN 15 v hodnotě 120 000,- Kč.
2446/66 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks
od TS Vítkov, p.o., se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 a to:
1) automobil Ford Tranzit, SPZ 5A52368, pořizovací cena: 123 877,36 Kč
2) samochodná sekačka trávy Etezia, pořizovací cena: 429 815,90 Kč.
2447/66 1. Vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy
a gymnázia Vítkov, p.o. IČ: 69987181 se sídlem Komenského 754, Vítkov dle § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
s účinnosti od 1. srpna 2018.
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Z: VOS
T: 21.2.2018

2. Ukládá zveřejnit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní
školy a gymnázia Vítkov, p.o. IČ: 69987181 se sídlem Komenského 754, Vítkov dle
§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
s účinnosti od 1. srpna 2018 na úřední desce, v Moravskoslezském deníku a na
webových stránkách města Vítkova a KÚ MSK Ostrava.
3. Ukládá předložit složení členů komise konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o. IČ: 69987181 se sídlem
Komenského 754, Vítkov dle § 2 odst. 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích.
2448/66 1. Odvolává z vedoucího pracovního místa ředitelku Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. IČ: 69987181 se sídlem Komenského 754, Vítkov Mgr. Blanku
Váňovou. bytem Vítkov, Skřivánčí pole 777 dle § 166 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů k 31. 7. 2018.
2. Ukládá předat ředitelce Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o. Mgr. Blance
Váňové usnesení Rady města Vítkova.
2449/66 1. Vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy
Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o. IČ: 70996288 se sídlem Husova 629, Vítkov
dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
s účinnosti od 1. srpna 2018.
2. Ukládá zveřejnit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské
školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o. IČ: 70996288 se sídlem Husova 629,
Vítkov dle § 166 odst. 3 dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů s účinnosti od 1. srpna 2018 na úřední desce,
v Moravskoslezském deníku a na webových stránkách města Vítkova a KÚ MSK
Ostrava.
3. Ukládá předložit složení členů komise konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o. IČ: 70996288 se
sídlem Husova 629, Vítkov dle § 2 odst. 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích.

Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 4/2018

Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 4/2018

2450/66 1. Odvolává z vedoucího pracovního místa ředitelku Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, p.o. IČ: 70996288 se Husova 629, Vítkov Mgr.
Miluši Špokovou, bytem Vítkov, Opavská 685 dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů k 31. 7. 2018.
2. Ukládá předat ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava. p.o.
Z: VOS
Mgr. Miluši Špokové usnesení Rady města Vítkova.
T: 3/2018
2451/66 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2017 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2018 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.
2452/66 1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2018.
2453/66 1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2018.
2454/66 1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2018.
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Z: VOS
T: 2/2019

Z: VFO
T: 2/2019
Z: VFO
T: 2/2019
Z: VFO
T: 2/2019

2455/66 1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2018.
2456/66 Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města na
I. pol. roku 2018 v celkové výši 629.500,- Kč vybraným subjektům dle přílohy č. 1.
2457/66 1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o zatíženém pozemku parc. č. 718/1 věcným
břemenem a z toho plynoucí nemožnost uzavřít kupní smlouvu z důvodu nedodržení
podmínky převodu mezi Petrem Štolbou, nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jako prodávajícím a městem Vítkovem, jako
kupujícím.
2. Doporučuje ZM prodloužit termín pro předložení kupní smlouvy zastupitelstvu města
ke schválení s Petrem Štolbou, nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava, za podmínek uvedených v usnesení ZM č. 1063/22 ze
dne 1. 11. 2017, nejpozději do 30. 6. 2018.
2458/66 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 206/2 ostatní plocha o výměře 364 m2 v kat.
území Jelenice za účelem scelení pozemků žadatele za dohodnutou kupní cenu Kč
50,-/ m2, dle důvodové zprávy.
2459/66 Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 1053/22 ze dne 1. 11. 2017:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca 714 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
vybudování parkovacího prostoru ke kupovanému pozemku žadatelem parc.
č. 3207/1 v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově. Základní kupní cena bude
stanovena dle rozsahu vedení VN znázorněného v polohopisném plánu ve výši Kč
140,-/m2 – Kč 200,-/m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného
plánu ponese kupující, dle důvodové zprávy s tím, že kotce pro psy budou umístěny
na pozemek parc. č. 2537/5 nebo parc. č. 2636/4. Žadatel je povinen předložit
geometrický plán a polohopisný plán nejpozději do 31. ledna 2018. Pokud v této lhůtě
žadatel plány nepředloží, pozbude usnesení ZM platnosti.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca
714 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
za účelem vybudování parkovacího prostoru ke kupovanému pozemku žadatelem
parc. č. 3207/1 v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově. Základní kupní cena
bude stanovena dle rozsahu vedení VN znázorněného v polohopisném plánu ve výši
Kč 140,-/m2 – Kč 200,-/m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu
a polohopisného plánu ponese kupující, s tím, že žadatel je povinen předložit
geometrický plán a polohopisný plán nejpozději do 31. ledna 2018.“
2460/66 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca 945 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
vybudování parkovacího prostoru ke kupovanému pozemku žadatelem parc. č. 3207/1
v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově. Základní kupní cena bude stanovena dle
rozsahu vedení VN znázorněného v polohopisném plánu ve výši Kč 140,-/m2
– Kč 200,-/m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu
ponese kupující, dle důvodové zprávy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení těchto plánů žadatelem.
2461/66 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1850/2 orná půda o výměře cca 12 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
zastavěný stavbou žadatelů bez čp./če. (mj. část garáž) na Komenského ul. ve Vítkově za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/ m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícími.
2462/66 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr
o výměře 116 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby dvoj-troj garáže za
dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2.
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Z: VFO
T: 2/2019

2463/66 Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 1041/22 ze dne 1. 11. 2017:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle předloženého geometrického plánu manželi Jiřím a Věrou
Bardasovými jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 172 v Zálužné za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy. Manželé Jiří a Věra
Bardasovi jsou povinni předložit geometrický plán nejpozději do 31. ledna 2018.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha v kat. území
Nové Těchanovice, a to dle předloženého geometrického plánu manželi Jiřím a Věrou
Bardasovými jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 172 v Zálužné za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupujícími. Manželé Jiří a Věra Bardasovi jsou povinni
předložit geometrický plán nejpozději do 31. ledna 2018. Pokud v této lhůtě žadatelé
geometrický plán nepředloží, pozbude usnesení ZM platnosti.“.
2464/66 Doporučuje ZM prodat 2 části pozemku parc. č. 844/2 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 562-96/2017 pozemky parc. č. 844/6 ostatní plocha o výměře
52 m2 a parc. č. 844/7 ostatní plocha o výměře 16 m2 v kat. území Nové Těchanovice
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 172 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu
Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
důvodové zprávy.
2465/66 Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbor
a parc. č. 787 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek u RD žadatelky
čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po
předložení tohoto plánu žadatelkou.
2466/66 Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře cca 190 m2
a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 570 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky u RD žadatele čp. 65 v Zálužné
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadatelem (v důvodové zprávě varianta A).
2467/66 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1003/7 trvalý travní porost o výměře 45 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako vjezd k RD čp. 18 a RD čp. 19 žadatelů za
dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/ m2.
2468/66 1. Bere na vědomí opakovanou nabídku odprodeje pozemků parc. č. 1924/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 446 m2, jehož součástí je budova čp. 664, parc. č. 1923/2
zastavěná plocha a nádvoří - dvůr o výměře 25 m2 a parc. č. 1924/10 zastavěná plocha
a nádvoří - dvůr o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, od Jarmily Hanákové, nar.
31. 3. 1940, bytem Československé armády 335/87, 715 00 Ostrava – Michálkovice,
za nabízenou kupní cenu Kč 1,5 mil.
2. Nedoporučuje ZM schválit koupi pozemků parc. č. 1924/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 446 m2, jehož součástí je budova čp. 664, parc. č. 1923/2 zastavěná plocha
a nádvoří - dvůr o výměře 25 m2 a parc. č. 1924/10 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr
o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, od Jarmily Hanákové, nar. 31. 3. 1940, bytem
Československé armády 335/87, 715 00 Ostrava – Michálkovice, za nabízenou kupní
cenu Kč 1,5 mil., dle důvodové zprávy.
2469/66 1. Bere na vědomí podmínky převodu pozemku parc. č. 3206/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov stanovené Českou republikou Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ
CZ01312774, dle důvodové zprávy.
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2. Doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc. č. 3206/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov od České republiky - Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774,
za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, po splnění požadovaných
podmínek, dle důvodové zprávy.
2470/66 Bere na vědomí nevládní návrh novely zákona o odpadech.
2471/66 Doporučuje ZM vyhovět žádostem příspěvkových organizací města o poskytnutí
účelových a investičních příspěvků v navrhované výši:
1.1.
Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. účelové příspěvky
- ve výši 10.000,- Kč na Akademii žáků škol,
- ve výši 10.000,- Kč – stravování, 3.000,-Kč - diplomy na Mezinárodní
sportovní závody 2018,
- ve výši 15.000,- tis. Kč na vydání Bulletinu k 25. výročí spolupráce
škol ve Vítkově a v polských Kaletách
1.2.
Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. účelový příspěvek
- ve výši 172.874,- Kč na výměnu dvou plynových kotlů v MŠ na ul.
Opavská – havarijní situace.
1.3.
Středisku volného času Vítkov, p. o. účelový příspěvek
- ve výši 8.000,- Kč na letní tábor – Zážitková bomba IV. – LÉTO
S PRADĚDEM
- ve výši 10.000,- Kč na úhradu nájemného za velký sál KD ve Vítkově
pro divadelní soubor Quo Vadis Vítkov
1.4.
Technickým službám města Vítkova, p. o. účelové investiční příspěvky
- ve výši 300.000,- Kč na rekonstrukci počítačové sítě
- ve výši 0,- Kč na projektovou dokumentaci technického zázemí TS.
2472/66 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout příspěvkových organizací města příspěvek
na přípravu a zavedení GDPR v těchto částkách:
1.1.
Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. ve výši 30.250 Kč
1.2.
Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o. ve výši 12.100
Kč
1.3.
Středisku volného času Vítkov, p. o. ve výši 12.100 Kč
1.4.
Technickým službám města Vítkova, p. o. ve výši 18.150 Kč
1.5
Správě bytového fondu města Vítkova, p. o. ve výši 12.100 Kč.
2473/66 1. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění úkonů při placení poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů uzavřený mezi Rozvoj, stavební bytové družstvo, U Cukrovaru
1282/9, 747 05 Opava 5, IČ 00053104 a Město Vítkov.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění úkonů při placení poplatku za
Z: S,VFO
T: 3/2018
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, a to nejpozději do 31. března 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření Dodatku č. 2, pozbude usnesení platnosti.
2474/66 Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 1/2018 dle přílohy
č. 1. v celkové výši 4 806 246,- Kč.
2475/66 1. Zmocňuje slečnu Martinu Hájkovou, narozenou dne 30. 05. 1983, zaměstnankyni
Města Vítkova, k podávání a podpisu návrhů na zahájení řízení u příslušných soudů
a exekutorských úřadů v souvislosti s vymáháním pohledávek jménem města Vítkova.
Z: S,VFO
2. Ukládá vydat pro slečnu Martinu Hájkovou, narozenou dne 30. 05. 1983,
T: 2/2018
zaměstnankyni Města Vítkova, zmocnění k podávání a podpisu návrhů na zahájení
řízení u příslušných soudů a exekutorských úřadů v souvislosti s vymáháním
pohledávek jménem města Vítkova.

Usnesení 66. schůze Rady města Vítkova ze dne 20.02.2018

Strana 8 (celkem 13)

2476/66 1. Bere na vědomí časový horizont vyhotovení projektové dokumentace a s tím
související možnost zahájení výstavby inženýrských sítí a komunikace pro prodej
pozemků k výstavbě RD v lokalitě ul. Těchanovická – Polní.
2. Doporučuje ZM požadovat předložení zprávy o postupu prací s vyhotovením
projektové dokumentace, zahájení výstavby inženýrských sítí a komunikace
a zahájení prodeje pozemků k výstavbě RD v lokalitě ul. Těchanovická – Polní
v 6/2018
2477/66 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
2478/66 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Jiřím Černínem, nar. 19. 2.
1962, bytem Jelenice 22, na pronájem části pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha
o výměře 200 m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu
2,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 4/2018

2479/66 1. Bere na vědomí převzetí nájemního vztahu mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Krajské pracoviště pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Nádražní 869/55,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45797072 a Dušanem Šindelářem, bytem
Komenského 142, 749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1770/1 zahrada
o výměře 180 m2 v k. ú. Vítkov, k zemědělskému využití, sjednaného na dobu
neurčitou, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla ukončit převzatou nájemní smlouvu č. 107 N 02/22 uzavřenou dne 15. 7.
2002 na pronájem části pozemku parc. č. 1770/1 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú.
Vítkov, k zemědělskému využití, s Dušanem Šindelářem, bytem Komenského 142,
749 01 Vítkov ke dni 1. 10. 2018.
3. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 3/2018
2480/66 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Jiřím Ferencem, nar. 5. 9. 1963,
bytem Vítkov, Husova 630, na pronájem části pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 6 m2 jako pozemek zastavěný altánem a 4 m2 k uskladnění dřeva,
v k. ú. Vítkov, oba za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
2481/66

1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemních smluv uzavřených dne
16. 9. 2013, 27. 11. 2013 a dod. č. 1 ze dne 17. 2. 2014 mezi Městem Vítkovem
a Karlem Šivákem, nar. 10. 3. 1956, bytem Vítkov, Nová 421, z důvodu úmrtí
nájemce.
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 873 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
25 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/ m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl.
12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok a 25 m2 jako přístřešek pro automobil,
za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 873 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 25 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/ m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok a 25 m2 jako
přístřešek pro automobil, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle
čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou.
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Z: S,VFO
T: 4/2018

Z: VFO
T: 3/2018

2482/66

1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Hanou Marethovou, nar.
13. 10. 1966, bytem Vítkov, Komenského 150, na pronájem části pozemku parc.
č. 1860 ostatní plocha o výměře 12 m2, v k. ú. Vítkov, jako státní pro osobní vůz, za
cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok + DPH v základní sazbě dle platných předpisů, na dobu neurčitou,
dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 4. 2018.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 4/2018
smlouvy platnosti.

2483/66 Revokuje usnesení RM č. 2377/65 ze dne 30. 1. 2018:
„1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 20 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahrádku za cenu 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda
o výměře 20 m2 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.“
2484/66 Revokuje usnesení RM č. 2383/65 ze dne 30. 1. 2018:
„2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda
o výměře 30 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.“
2485/66 1. Revokuje usnesení RM č. 2375/65 ze dne 30. 1. 2018:
„2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2138/13 zahrada
o výměře 80 m2 a část parc. č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2,
vše v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako zahrádku, za cenu 2,- Kč /m2/rok, na dobu
neurčitou.“
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2138/13 zahrada o výměře
T: 3/2018
80 m2 a část parc. č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2, jako
2
zahrádku, za cenu 2,- Kč /m /rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, vše v k. ú. Klokočov u Vítkova, na dobu neurčitou.
2486/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 25 m2 v k. ú.
Vítkov, s manž. Vladimírou a Martinem Štěpánovými, bytem Vítkov, Komenského
154, dohodou ke dni 31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.
2487/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 22 m2 v k. ú.
Vítkov, s Vladimírou Štěpánovou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
2488/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 25 m2 v k. ú.
Vítkov, s Romanem Bejdákem, bytem Opava, Krnovská 2968/17, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
Usnesení 66. schůze Rady města Vítkova ze dne 20.02.2018

Strana 10 (celkem 13)

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaným o usnesení RM.
2489/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 25 m2 v k. ú.
Vítkov, s Ludmilou Kravčíkovou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
2490/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú.
Vítkov, s Janem Brožou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaným o usnesení RM.
2491/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú.
Vítkov, s manž. Hedvikou a Jaromírem Šedivými, bytem Vítkov, Komenského 154,
dohodou ke dni 31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.
2492/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 25 m2 v k. ú.
Vítkov, s Lucií Ječmenkovou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

Z: S, VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

2493/66 1. Rozhodla ukončit pacht pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú.
Vítkov, s Pavlem Mikulčákem, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení pachtovního vztahu, dle přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení pachtovního vztahu se jmenovaným, a to nejpozději Z: S, VFO
do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění žadatele,
T: 3/2018
pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaným o usnesení RM.
Z: VFO
T: 3/2018
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2494/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 25 m2 v k. ú.
Vítkov, s Marií Pavlíčkovou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
2495/66 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú.
Vítkov, s Ludmilou Špakovou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 3/2018

2496/66 1. Rozhodla ukončit pacht pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú.
Vítkov, s Lucií Šimíkovou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke dni
31. 3. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení pachtovního vztahu, dle přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení pachtovního vztahu se jmenovanou, a to nejpozději Z: S,VFO
do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění žadatele,
T: 3/2018
pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
Z: VFO
T: 3/2018
2497/66 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 555 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahrádky, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře
555 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádky, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 3/2018

2498/66 1. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem výstavby cyklostezky
Vítkov – Prostřední Dvůr na částech pozemků parc. č. 3073/1, parc. č. 3073/4 a parc.
č. 3084/7, vše orná půda, v kat. území Vítkov mezi Janem Kalmanem, nar. 2. 6. 1955,
bytem Polanecká 727/3b, 721 00 Ostrava – Svinov, jako vlastníkem pozemků, a
Městem Vítkovem, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. května 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
T: 5/2018
pozbude usnesení RM platnosti.
2499/66 1. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem výstavby cyklostezky
Vítkov – Prostřední Dvůr na části pozemku parc. č. 3084/18 orná půda v kat. území
Vítkov mezi Šárkou Mališkovou, nar. 18. 9. 1966, bytem Polanecká 245/3a, 721 00
Ostrava – Svinov, jako vlastníkem pozemku, a Městem Vítkovem, jako stavebníkem,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to
nejpozději do 31. května 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
pozbude usnesení RM platnosti.
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Z: S,VFO
T: 5/2018

2500/66 1. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem výstavby cyklostezky
Vítkov – Prostřední Dvůr na částech pozemků parc. č. 3084/13 a parc. č. 3084/14, obě
orná půda, v kat. území Vítkov mezi Růženou Lavičkovou, nar. 14. 5. 1969, bytem
Prostřední Dvůr čp. 2047, 749 01 Vítkov, jako vlastníkem pozemků, a Městem
Vítkovem, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to
T: 5/2018
nejpozději do 31. května 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
pozbude usnesení RM platnosti.
2501/66 1. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem výstavby cyklostezky
Vítkov – Prostřední Dvůr na části pozemku parc. č. 3083/1 orná půda v kat. území
Vítkov mezi Ing. Jaroslavem Marethem, nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749 01
Vítkov, jako vlastníkem pozemku, a Městem Vítkovem, jako stavebníkem, za
nájemné ve výši Kč 3,-/m2 a rok, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. května 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
T: 5/2018
pozbude usnesení RM platnosti.
2502/66 1. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem výstavby cyklostezky
Vítkov – Prostřední Dvůr na části pozemku parc. č. 3073/3 orná půda v kat. území
Vítkov mezi spol. Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r. o.,
Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, IČ 42767881, DIČ CZ42767881, jako vlastníkem
pozemku, a Městem Vítkovem, jako stavebníkem, za nájemné ve výši Kč 3,-/m2
a rok, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, Z: S,VFO
a to nejpozději do 31. května 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
T: 5/2018
pozbude usnesení RM platnosti.
2503/66 1. Bere na vědomí 3.aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015 – 2018 dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit 3. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova
na období 2015 – 2018 dle důvodové zprávy.
2504/66 Schvaluje předložený plán průběhu veřejných schůzí s občany v místních částech
v jarním období 2018.
2505/66 1. Bere na vědomí plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2017.
2. Bere na vědomí rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2018.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2018 a Rozpočet fondu na rok 2019.

Z: T
T: 2/2019

2506/66 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
města Vítkova v roce 2017.
2507/66 Ukládá připravit podklady k využívání areálu bývalé střední školy ve Vítkově – Podhradí Z: Právník
policejními psovody k nácviku služebních zásahů.
T: 3/2018

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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