USNESENÍ
27. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 9. dubna 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1171/27 do č. 1204/27)
Zastupitelstvo města:
1171/27 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 25. února a 18. března 2014.
1172/27 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1173/27 1. Schvaluje přijetí dotace ve výši 12.723,65 EUR na zabezpečení projektu „Společně proti
stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“.
Z: VFO
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2014, od. 33, par. 91, Orj. 9, ORG 770 částku
ve výši 380.000 Kč na předfinancování projektu.
T: 5/2014
3. Schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 –
2013 č. ERS-CZ/2013/04150 mezi městem Vítkov a Euroregionem Silesia – CZ, Horní nám.
69, 746 26 Opava.
4. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 5/2014
1174/27 1. Schvaluje přijetí dotace ve výši 13.435,10 EUR na zabezpečení projektu „Přijeďte k nám na
víkend“.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. CZ/FMP/14/0350 na zabezpečení
projektu „Přijeďte k nám na víkend“ mezi městem Vítkov a Regionem Bílé Karpaty,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
3. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 5/2014

1175/27 1. Revokuje usnesení č. 1102/26 ze dne 26.2.2014 ve znění: “ Zastupitelstvo města schvaluje
za 1/ podání žádosti o dotaci na Konsolidaci IT a nové služby TC obcí z IOP, výzva č. 22,
Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory2.1Zavádění ICT
v územní veřejné správě.
2. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce "Konsolidaci IT a nové služby TC
obcí“ v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce podpory pro oblast intervence 2.1:
Zavádění ICT v územní veřejné správě, platné od 14. února 2014.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření v roce 2014 za předpokladu získání dotace.“
1176/27 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2014 na koupališti ve Vítkově.
1177/27 1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov za rok 2013.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených
městem Vítkov za I. pololetí 2014.

Z: S,VOS
T: 8/2014

1178/27 1. Vydává souhlasné stanovisko zřizovatele pro potřeby sepsání žádosti o neinvestiční dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace. V případě získání dotace bude výše poskytnuté dotace na projekt 80.000,- Kč,
spoluúčast žadatele (Základní škola a gymnázium Vítkov, p.o.) bude 25% z celkových
uznatelných nákladů na projekt.
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o.

Z: VOS
T: 4/2014
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1179/27 1. Schvaluje plánovací smlouvu na realizaci veřejné technické infrastruktury – vodovodního
řadu – ul. Polní, Vítkov, mezi Městem Vítkov na straně jedné a
1)Tomášem Želinským, Wolkerova 839, 749 01 Vítkov, a
2) Ing. Liborem Šustkem, Vlkovice 83, 742 45 Fulnek a Ing. Miluší Urbánkovou,
Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, na straně druhé.
2. Schvaluje v souladu s ujednáními v Plánovací smlouvě na realizaci veřejné technické
infrastruktury – vodovodního řadu – ul. Polní, Vítkov, realizaci vodovodního řadu na ul.
Polní včetně připojení na stávající infrastrukturu na vlastní náklady Města Vítkova.
3. Pověřuje starostu města podpisem Plánovací smlouvy na realizaci veřejné technické
infrastruktury – vodovodního řadu – ul. Polní, Vítkov, mezi Městem Vítkov na straně jedné
a
1)Tomášem Želinským, Wolkerova 839, 749 01 Vítkov, a
2) Ing. Liborem Šustkem, Vlkovice 83, 742 45 Fulnek a Ing. Miluší Urbánkovou,
Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, na straně druhé.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření ve výši cca 420 000,- Kč vč. DPH na realizaci
vodovodního řadu na ul. Polní.

Z: VFO
T: 9/2014

1180/27 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory objektu sokolovny
v Klokočově“ z OPŽP, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast 3.2.1.
Realizace úspor energie.
2. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Energetické úspory objektu sokolovny
Z: VOS
v Klokočově“ z OPŽP, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast 3.2.1. T: 4/2014
Realizace úspor energie.
1181/27 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem“
z OPŽP, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6. 3 Obnova
krajinných struktur.
2. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem“
z OPŽP, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6. 3 Obnova
krajinných struktur.
3. Ukládá v případě úspěšně získané dotace provést rozpočtové opatření.

Z: VOS
T: 4/2014
Z: VFO
T: 10/2014

1182/27 1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 99.000,- Kč na projekt „Sport napříč generacemi“
z programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014, pro
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření na 10.000,- Kč k dofinancování projektu „Sport napříč
generacemi“.
3. Ukládá předat výpis z usnesení ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace.

Z: VFO
T: 4/2014
Z: VOS
T: 4/2014

1183/27 1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 98.500,- Kč na projekt „Volný čas dětem a mládeži“
z programu Podpora aktivit v oblasti využití volného času dětí a mládeže a celoživotního
vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014, jehož vyhlašovatelem je MSK, pro
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření na 20.000,- Kč k dofinancování projektu „Volný čas
dětem a mládeži“.
3. Ukládá předat výpis z usnesení ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace.

Z: VFO
T: 4/2014
Z: VOS
T: 4/2014

1184/27 1. Souhlasí s vyřazením majetku průlezky s houpačkami a skluzem v pořizovací
hodnotě 56 790,-Kč od ZŠ a gymnázia Vítkov, p.o. z používání a evidence ze ZŠ
a gymnázia Vítkov, p. o.
2. Ukládá vyřadit majetek průlezky s houpačkami a skluzem v pořizovací hodnotě 56 790,-Kč Z: Ř ZŠaG
z z používání a evidence ze ZŠ a gymnázia Vítkov, p.o.
T: 4/2014
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1185/27 Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB panu Gustavu Kořínkovi bytem Vítkov, Luční 316, ve výši
200 tis. Kč na zateplení obvodového pláště rodinného domu č. p. 316 a rekonstrukci
plynového kotle s ohřevem užitkové vody v rodinném domě.
1186/27 1. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1401 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov a panem
Gustavem Kořínkem, bytem Vítkov, Luční 316.
2. Schvaluje Zástavní smlouvu k úvěru z FRB mezi Městem Vítkov a panem Gustavem
Kořínkem, bytem Vítkov, Luční 316.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou Smlouvu o úvěru č. 1401 z FRB a schválenou
Zástavní smlouvu ke krytí úvěru z FRB.

Z: VFO
T: 4/2014

1187/27 1. Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2013.
2. Rozhodlo o neposkytnutí přídělu do FRB města Vítkova na rok 2014 z výnosu prodeje
obytných domů a bytů za rok 2013.
1188/27 Schvaluje rozpočtový výhled města Vítkova na léta 2016- 2017.
1189/27 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 3/2014, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 13.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 3/2014.
Z: VFO
T: 4/2014
1190/27 1. Souhlasí s předfinancováním projektů na „Pořízení čistící komunální techniky“ ve výši
3.339.479,- Kč a na „Systém pro separaci a svoz BRKO“ ve výši 3.280.310,- Kč.
2. Ukládá předložit Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Vítkova a Technickými službami
Vítkov p. o.

Z: VFO
T: 5/2014

1191/27 1. Schvaluje účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2013.
2. Ukládá vyhotovit protokol o schvalování účetní závěrky pro předání do centrálního systému
účetních informací státu.

Z: VFO
T: 4/2014

1192/27 1. Vydává Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova
s účinností od 10. 4. 2014.
2. Ukládá dopracovat v článku 9 otázku dostupné vzdálenosti zasíťování pozemku

Z: S,MS,VFO
T: 6/2014

1193/27 Revokuje usnesení ZM č. 1162/26 ze dne 26. 2. 2014:
„Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději do
31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.“
1194/27 Ukládá v souladu s usnesením ZM č. 1047/24 ze dne 6. 11. 2013 podepsat smlouvu o zřízení
věcného břemene s Martinou Brožovou, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov, a to nejpozději do
31. května 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.

Z: S,VFO
T: 5/2014

1195/27 Revokuje usnesení ZM č. 1163/26/2 ze dne 26. 2. 2014:
„Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do 31.
ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.“
1196/27 Ukládá v souladu s usnesením ZM č. 1048/24 ze dne 6. 11. 2013 podepsat smlouvu o zřízení
Z: S,VFO
T: 5/2014
věcného břemene s manželi Danou a Janem Brožovými, bytem Komenského 154, 749 01
Vítkov, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům
platnosti.
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1197/27 1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2289/8 ostpl., parc.
č. 2289/22 ostpl. a parc. č. 2289/27 orná půda v k. ú. Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 2289/55 orná půda, kdy Město
Vítkov bude povinný z věcného břemene a Jiří Kašpárek, bytem Fügnerova 2414/7, 750 02
Přerov, bude oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Jiřím Kašpárkem, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu Z: S,VFO
provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud v této lhůtě
T: 5/2014
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.
1198/27 1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku ve zjednodušené evidenci parc.
č. 750 v kat. území Nové Těchanovice za účelem zřízení podzemního vedení NN 0,4kV
v rámci stavby „Zálužné, Nové Těchanovice, rozšíření kNN“, kdy Město Vítkov je povinný
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupená na základě plné
moci ze dne 7.3. 2014 evidenční č. PM/II-088/2014 spol. Profiprojekt s.r.o., se sídlem
Frýdek – Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02, IČ 277 79 319, DIČ CZ27779319, je
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek
činí částku Kč 2.000,- + DPH v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8009151 mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupená na základě plné
moci ze dne 7.3. 2014 evidenční č. PM/II-088/2014 spol. Profiprojekt s.r.o., se sídlem
Frýdek – Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02, IČ 277 79 319, DIČ CZ27779319, jako
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
Z: S,VFO
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8009151 se jmenovanou společností,
T: 7/2014
a to nejpozději do 31. července 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
1199/27 1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 748 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2 a parc.
č. 749/1 zahrada o výměře 235 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky tvořící jednotný
funkční celek se stavbou žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 748 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
186 m2 a parc. č. 749/1 zahrada o výměře 235 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky tvořící
jednotný funkční celek se stavbou žadatelů.

Z: VFO
T: 4/2014

1200/27 1. Schvaluje výjimku ze Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků ve vlastnictví města
Vítkova, čl. 2 Zásady prodeje pozemků k výstavbě, Ing. Liboru Šustkovi, bytem Vlkovice
83, 742 45 Fulnek a Ing. Miluši Urbánkové, bytem Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, při
prodeji části pozemku parc. č. 1298/1 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 272330/2012 pozemku parc. č. 1298/5 orná půda o výměře 1060 m2 v kat. území Vítkov, dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 532/13 ze dne 22. 2. 2012 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Liborem Šustkem, bytem Vlkovice 83, 742 45 Fulnek
a Ing. Miluší Urbánkovou, bytem Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, každému ideální ½
pozemku, na prodej části pozemku parc. č. 1298/1 orná půda, a to dle geometrického plánu
č. 2723-30/2012 pozemku parc. č. 1298/5 orná půda o výměře 1060 m2 v kat. území Vítkov,
dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2014.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 7/2014
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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1201/27 1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3206/7 ostpl. v k. ú.
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky
k pozemkům parc. č. 1695/1 orná půda a parc. č. 3207/9 orná půda, kdy Město Vítkov bude
povinný z věcného břemene a Miroslav Macáš, bytem Skřivánčí pole 935, 749 01 Vítkov,
bude oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Miroslavem Macášem, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu Z: S,VFO
provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud v této lhůtě
T: 5/2014
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.
1202/27 1. Předává k hospodaření dlouhodobý majetek dle Přílohy darovací smlouvy uzavřené mezi
Městem Vítkov a Tělovýchovnou jednotou Vítkov dne 23. 12. 2013 v hodnotě 3.913 tis. Kč
a všechny pozemky sportovního areálu, p. č. 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2146/5,
2146/6, 2146/7, 2147, 2148/1, 2148/2, 2148/3, 2148/4 a 2149 zapsané v katastrálním
územní Vítkov pro obec Vítkov ve veřejném seznamu.
2. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, zařadit tento majetek do majetku příspěvkové organizace
Z: VFO,ŘSVČ
a hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře.
T: 4/2014
1203/27 1. Schvaluje Smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi městem Vítkov a Základní školou
a gymnáziem Vítkov, p. o. ve výši 690 tis. Kč na předfinancování projektu „Řemesla našich
předků“.
2. Ukládá starostovi podepsat Smlouvu o zápůjčce s ředitelkou školy.
Z:
VFO,S,ŘZŠaG
T: 4/2014
1204/27 Ukládá připravit podklady pro případné zrušení výherních hracích přístrojů na území města
Vítkova.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: S,MS,VFO
T: 6/2014

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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