USNESENÍ
24. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 21. února 2018
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1123/24 do č. 1202/24)
Zastupitelstvo města:
1123/24 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 12.prosince a 14.prosince 2017,
9.ledna a 30.ledna 2018.
1124/24

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1125/24

Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 730/17/3 z 14.12.2016, a to z června 2017 na
leden 2019.

1126/24

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2018.

1127/24

1128/24

1129/24

Z: VOSČŽÚ
T: 2/2019

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.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí v roce 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí za rok 2018.
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.
1. Zrušuje 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.
2. Bere na vědomí informaci o navazující účinnosti nového interního předpisu „Zásady
přístupu města Vítkova k dlužníkům města při vyřizování jejich žádostí“ vydávaného
radou města, dle důvodové zprávy.

1131/24

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2018.

1133/24

Z: VOK
T: 2/2019

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 ve výši 421.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2018.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2018, mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2018.
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1130/24

1132/24

Z: VOdD
T: 2/2019

Z: S,VOK
T: 3/2018
Z: VS MP
T: 2/2019
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1134/24

1135/24

1136/24

1137/24

1138/24

1139/24

1140/24

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 na
zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2018.
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.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2018.

Z: VS MP
T: 2/2019

Z: VS MP
T: 2/2019

Z: VOSV
T: 2/2019

1. Bere na vědomí informaci o jmenování pracovní skupiny prevence kriminality.
2. Schvaluje strategický dokument Koncepci prevence kriminality Města Vítkova na období
2018 – 2022.
3. Ukládá zveřejnit na webových stránkách města strategický dokument „Koncepce
prevence kriminality Města Vítkova na období 2018 – 2022“.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 80.000,- Kč Fokusu - Opava, z.s.,
Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně
související s provozem služby sociální rehabilitace.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Fokusem - Opava, z.s., Opavská
33, 793 13 Svobodné Heřmanice na činnost související s provozem služby sociální
rehabilitace.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Fokusem - Opava, z.s.,
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 80.000,- Kč na účet Fokusu - Opava, z.s..
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 5.000,- Kč Středisku rané péče SPRP,
pobočka Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ 75095017 na
činnost bezprostředně související s provozem služby sociální prevence.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Střediskem rané péče SPRP,
pobočka Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, na činnost bezprostředně
související s provozem služby sociální prevence.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Střediskem rané péče SPRP, pobočka Ostrava.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč na účet Střediska rané péče
SPRP, pobočka Ostrava.

Z: VOSV
T: 3/2018

Z: VOSV
T: 3/2018
Z: VOSV
T: 4/2018

Z: VOSV
T: 3/2018
Z: VOSV
T: 4/2018

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 10.000,- Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na
činnost bezprostředně související s provozem služby odborného sociálního poradenství.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací EUROTOPIA.CZ,
o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na činnost
bezprostředně související s provozem služby odborného sociálního poradenství.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
Z: VOSV
a EUROTOPIA.CZ, o.p.s.,
T: 3/2018
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000,- Kč na účet EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Z: VOSV
T: 4/2018
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1141/24

1142/24

1143/24

1144/24

1145/24

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 30.000,-Kč organizaci Domov Vítkov
p.o.,Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova pro seniory.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova pro seniory.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Domovem Vítkov, p.o.,
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 30.000,-Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova se zvláštním režimem.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova se zvláštním režimem.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Domovem Vítkov, p.o.,
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 30.000,-Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Chráněného bydlení.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Chráněného bydlení.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a
Domovem Vítkov, p.o.,
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.

Z: VOSV
T: 3/2018
Z: VOSV
T: 4/2018

Z: VOSV
T: 3/2018
Z: VOSV
T: 4/2018

Z: VOSV
T: 3/2018
Z: VOSV
T: 4/2018

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 254.000,- Kč organizaci Středisko
volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost
bezprostředně související s provozem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 254.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Středisko
volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost
bezprostředně související s provozem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Střediskem volného času Vítkov, p.o.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 254.000,- Kč na účet Střediska volného času
Vítkov, p.o.

Z: VOSV
T: 3/2018
Z: VOSV
T: 4/2018

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 96.000,- Kč organizaci Středisko volného
času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost bezprostředně
související s provozem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 96.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Středisko volného
času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost bezprostředně
související s provozem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Střediskem volného času Vítkov, p.o.

Z: VOSV
T: 3/2018
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4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 96.000,- Kč na účet Střediska volného
času Vítkov, p.o.
1146/24

1147/24

1148/24

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 30.000,- Kč organizaci Elim
Opava o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost bezprostředně
související s výkonem dobrovolnictví.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Elim Opava
o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost bezprostředně
související s výkonem dobrovolnictví.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a Elim
Opava o.p.s.,
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč na účet Elim Opava o.p.s.
1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2017 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2018.
2. Schvaluje max. výši těžby 1 500 m3 pro rok 2018.
3. Ukládá dodržet max. výši těžby 1 500 m3 pro rok 2018.
1. Souhlasí s podáním 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“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Turistické publikace Glubczyce – Vítkov“
formou návratné finanční výpomoci ve výši 873.000,- Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 15 % spolupodílu na projekt
„Turistické publikace Glubczyce – Vítkov“.
4. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování a spolupodíl do návrhu rozpočtu
pro rok 2019.

1149/24

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. Bere na vědomí plán oprav na místních komunikacích na rok 2018 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.

1150/24

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TSVítkov, p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ:00037494,na město Vítkov a to: Pojízdná provozní nádrž na naftu
CERNIN PPN 15 v hodnotě 120 000,-.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks 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,-.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem Dělnická
č.p. 705,IČ: 00037494 a odprodat jej za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku,
případně za nejvyšší nabízenou cenu, a to: Pojízdná provozní nádrž na naftu CERNIN
PPN 15 v hodnotě 120 000,-.

1151/24

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TSVítkov, p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ:00037494, na město Vítkov 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.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks 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.
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Z: VOSV
T: 4/2018

Z: VOSV
T: 3/2018
Z: VOSV
T: 4/2018

Z: ŘTS
T: 31.12.2018

Z: VOS,VFO
T: 12/2018

Z: ŘTS
T: 12/2018

3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705,IČ: 00037494 a odprodat jej za cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku, případně za nejvyšší nabízenou cenu, 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.
1152/24

1153/24

1154/24

1155/24

1156/24

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.
1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2018.

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2018.

Z: VFO
T: 2/2019

1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2018.

Z: VFO
T: 2/2019

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.
Rozhodlo a) poskytnout individuální dotace města na I. pololetí roku 2018 v celkové výši
659.500,- Kč vybraným subjektům uvedeným v příloze č. 1.
b) neposkytnou individuální dotaci města na I. pololetí raku 2018 na projekt
„18. IPCA Mistrovství světa 2018 tělesně postižených šachistů“ panu Antonínu
Körberovi.

1158/24

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 tis. Kč na projekt „Poznáváme Jeseníky“
a 8 tis. Kč na projekt „Historie Divokého západu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 1, příspěvkovou organizací, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

1160/24

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40 tis. Kč na projekt „Koncerty Petry Janů
& skupiny Amsterdam, Karel Gott revival“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Vladimírou Strakovou, Selská 942, 749 01 Vítkov,
IČ 75582406.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na projekt „Turnaj o meč sv.
Václava – IV. malá hradní slavnost na Vikštejně“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Divadelní, šermířskou a filmová
Společnost ARCUS, z. s., Opavská 126, Vítkov, IČ 68177585.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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1161/24

1162/24

1163/24

1164/24

1165/24

1166/24

1167/24

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 11 tis. Kč na projekt „70 let založení
včelařského spolku na Vítkovsku“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Českým svazem včelařů, z. s. ZO Vítkov, U nemocnice 858,
Vítkov, IČ 69987033.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 15 tis. Kč na projekt „Zájezd a další
činnost SPCCH“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – základní
organizací Vítkov, Budišovská 875, IČ 75029898.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7 tis. Kč na projekt „5. ročník
Obranářského závodu“ a 7 tis. Kč na projekt „1. ročník Stopařského závodu“ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Janou Martínkovou,
narozenou dne 14. 12. 1992, bytem Hasičská 906, 749 01Vítkov
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč na projekty „Celoroční náklady
na činnost TJ a zabezpečení provozu sokolovny“ a „Činnost fotbalového oddílu“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Klokočov, z. s., Klokočov 32, IČ 47812133.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12 tis. Kč na projekt „Vybavení zasedací
místností základní organizace stoly a židlemi“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Českým svazem chovatelů, ZO Vítkov, Oderská
180 Vítkov, IČ 75019582.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60 tis. Kč na projekt „Raabova štola –
otevření břidlicového podzemí v Zálužném“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Spolkem Zálužné, Zálužné 42, Vítkov,
IČ 22756655.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 tis. Kč na projekt „Činnost sportovního
šípkového klubu a pořádání republikových turnajů“ uzavřenou mezi městem Vítkov, nám.
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a GERLICH STEEL VÍTKOV, z. s., Hřbitovní 598,
749 01 Vítkov.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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1168/24

1. Schvaluje Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 9 tis. Kč na projekt „Cyklus přednášek
s cílem podpořit občanskou společnost, probudit regionální hrdost a zasadit Vítkovsko do
státního kontextu“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Bc. Radkem
Huškou, narozeným dne 29. 7. 1994, bytem Nová 431, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna Z: VFO
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
T: 4/2018
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

1169/24

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 350,5 tis. Kč na tyto projekty:
- provoz oddílu šachu = 4,5 tis. Kč,
- provoz oddílu kopané dle předložené žádosti včetně dopravy z Vítkova do místa konání
zápasu a zpět = 100 tis. Kč
- provoz oddílu kopané mládeže, na trenéry = 50 tis. Kč, nájem tělocvičny = 30 tis. Kč
a doprava z Vítkova do místa konání zápasu a zpět 120 tis. Kč
- provoz oddílu nohejbalu = 8 tis. Kč
- provoz oddílu vodní turistiky = 3 tis. Kč
- provoz oddílu tenisu = 5 tis. Kč
- provoz oddílu boxu dle předložené žádosti = 30 tis. Kč
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, Vítkov, IČ 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

1170/24

1171/24

1172/24

1173/24

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč na projekt „13. ročník výstavy
voříšků a psů bez PP a opravu klubovny“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Českým kynologickým svazem ZKO Vítkov, Úvozní
575, Vítkov, IČ 47814276.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14 tis. Kč na projekt „Pohárová soutěž pro
mladé hasiče Soptík“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266 Vítkov, IČ
66738881.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na projekt „Zprovoznění
historické hasičské stříkačky z roku 1938“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Jelenice, Jelenice 33,
Vítkov, IČ 88738911.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce dubna
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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. Schvaluje prodloužení termínu pro předložení kupní smlouvy zastupitelstvu města ke
schválení s Petrem Štolbou, nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, jako prodávajícím, a městem Vítkovem, jako kupujícím, za podmínek
uvedených v usnesení ZM č. 1063/22 ze dne 1. 11. 2017, nejpozději do 30. 6. 2018.
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3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Petrem Štolbou,
nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jako
prodávajícím, a městem Vítkovem, jako kupujícím, za podmínek uvedených v usnesení
ZM č. 1063/22 ze dne 1. 11. 2017, a to nejpozději do 30. června 2018. Pokud v této lhůtě
nedojde k předložení smlouvy zastupitelstvu města, pozbude usnesení ZM platnosti.
1174/24

1. Rozhodlo 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.

1175/24

Revokuje usnesení ZM 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.“.

1176/24

1. Rozhodlo 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.
Žadatel je povinen předložit geometrický plán a polohopisný plán nejpozději do
31. května 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
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, s tím, že žadatel je povinen předložit geometrický plán a polohopisný plán
nejpozději do 31. května 2018.

1177/24

1. Rozhodlo 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 s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
žadateli, nejpozději však do 31. května 2018, dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá zveřejnit záměr 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 s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
žadateli, nejpozději však do 31. května 2018
1178/24

1. Rozhodlo 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 ve výši Kč 200,-/ m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.

1179/24

1 Revokuje usnesení ZM 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.“.

1180/24

1. Rozhodlo 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.

1181/24

1. Rozhodlo 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, nejpozději však do 31. května 2018 (v důvodové zprávě varianta
A).
2. Ukládá zveřejnit záměr 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, nejpozději však do 31. května 2018.
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1182/24

1183/24

1184/24

1185/24

1186/24

1. Rozhodlo 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, nejpozději však do 31. 5. 2018 (v důvodové zprávě varianta A).
2. Ukládá zveřejnit záměr 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, nejpozději však do 31. května 2018 (v důvodové
zprávě varianta A).
1. Rozhodlo 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, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.
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. Rozhodlo nekoupit pozemky 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.
3. Ukládá informovat Jarmilu Hanákovou o rozhodnutí ZM.
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.
2. Souhlasí s koupí 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, nejpozději do 31. 12. 2019.
3. Ukládá FO požádat Českou republiku - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, o stanovení kupní ceny (dle znaleckého
posudku) pozemku parc. č. 3206/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2443 m2
v kat. území Vítkov.
4. Ukládá Státní pozemkový úřad informovat o rozhodnutí ZM.
1. Bere na vědomí časový horizont pro 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. Ukládá předložit zprávu 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.
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3. Ukládá FO informovat všechny žadatele o koupi pozemku k výstavbě RD v lokalitě ul.
Těchanovická - Polní o rozhodnutí ZM.
1187/24

1188/24

1189/24

1190/24

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 407/9 ze dne 16. 12. 2015, smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8017688/1 pro stavbu „Vítkov, Opavská, parc. č. 1351, Tvrdý,
příp. NN“ v pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení
přípojky NN mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 4. 2017,
evid. č. PM/II-170/2017, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52,
IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, dále zastoupená na základě plné moci ze dne
26. 4. 2017, zmocněncem Bc. Andreou Praskovou, DiS, IČ: 87065690, bytem Zahradní
327, 747 22 Dolní Benešov, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017688/1 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. dubna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 155/4 ze dne 25. 2. 2015, smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IV-12-8009975/1 pro stavbu „Vítkov, Selská, Koštúr, pos. vNN“
v pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN
mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
DIČ CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 4. 2017, evid. č. PM/II170/2017, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646,
DIČ: CZ46580646, dále zastoupená na základě plné moci ze dne 26. 4. 2017,
zmocněncem Bc. Andreou Praskovou, DiS, IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22
Dolní Benešov, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009975/1 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. dubna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011485/1, pro stavbu „Vítkov,
Veselka, přípojka NN pro objekt na pozemku parc. č. 3048/6, p. Halfar“ v pozemku parc.
č. 3043 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 4. 2017, evid. č. PM/II170/2017, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646,
DIČ: CZ46580646, dále zastoupená na základě plné moci ze dne 26. 4. 2017,
zmocněncem Bc. Andreou Praskovou, DiS, IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22
Dolní Benešov, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011485/1 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. dubna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 800/18 ze dne 22. 2. 2017 smlouvu o zřízení
služebnosti pro stavbu „11010-060740 CG6M_OPAV_OPVIS_2_OK“, v pozemku parc.
č. 1133 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení veřejné komunikační sítě mezi
mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ
130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě plné moci společnosti
Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01,
IČ: 25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné moci společnosti
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná 2828/10, Opava,

Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 21.02.2018

Strana 11 (celkem 13)

Z: VFO
T: 3/2018

Z: S,VFO
T: 4/2018

Z: VFO
T: 4/2018

Z: S,VFO
T: 4/2018

PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, zastoupena jednatelem společnosti
Leonhardem Řehulkou, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu
„11010-060740 CG6M_OPAV_OPVIS_2_OK“, se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. března 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
1191/24

1192/24

1193/24

1194/24

1. Schvaluje účelové příspěvky Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o.:
- ve výši 10 tis. Kč na Akademii žáků škol,
- ve výši 13 tis. Kč na Mezinárodní sportovní závody 2018, z toho na stravování 10
a na diplomy 3 tis. Kč
- ve výši 25 tis. Kč na vydání Bulletinu k 25. výročí spolupráce škol ve Vítkově
a v polských Kaletách a 5. výročí gymnázia.
2. Schvaluje účelový příspěvek Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o.:
- ve výši 172.874 Kč na výměnu dvou plynových kotlů v MŠ na ul. Opavská –
havarijní situace.
3. Schvaluje účelový příspěvek Středisku volného času Vítkov, p. o.:
- ve výši 8 tis. Kč na letní tábor – Zážitková bomba IV. – LÉTO S PRADĚDEM
- ve výši 15 tis. Kč na úhradu nájemného za velký sál KD ve Vítkově pro divadelní
soubor Quo Vadis.
4. Schvaluje účelový investiční příspěvek Technickým službám města Vítkova, p. o.:
- ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci počítačové sítě
- ve výši 300 tis. Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce hospodářského
zázemí TS.
5. Ukládá provést rozpočtové opatření.
1. Schvaluje příspěvkovým organizacím 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.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 1/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 4 806 246,60 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 1/2018.
1. Schvaluje navýšení finančních prostředků na pořízení skluzavky na koupaliště ve Vítkově
na částku 1.400.000,- Kč.
2. Ukládá připravit radě města rozpočtové opatření.

1195/24

Bere na vědomí nevládní návrh novely zákona o odpadech.

1196/24

1. Schvaluje 3.aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015 – 2018 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit 3. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015 – 2018 na
webových stránkách Města.
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města nový Akční plán města Vítkova na období 20192022.
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1197/24

Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2017.

1198/24

Bere na vědomí zprávu o činnosti Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2017.

1199/24

1. Schvaluje Plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2017.
2. Schvaluje Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2018.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2018 a Rozpočet fondu na rok 2019.

1200/24

Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
města Vítkova v roce 2017.

1201/24

Bere na vědomí zápis a usnesení z 22. jednání finančního výboru zastupitelstva města.

1202/24

Bere na vědomí předžalobní výzvu MUDr. Ludmily Vymazalové.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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místostarostka
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