USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 26. listopadu 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 25/2 do č. 66/2 )
Zastupitelstvo města:
25/2
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 30. září 2014.
26/2

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města a přecházejících úkolů
z předchozích volebních období.

27/2

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova,
v celkové výši 16.500,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Vítkova, v celkové výši 16.500,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Z: S,VOVS
T: 12/2014
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova, v celkové výši 16.500,- Kč.

28/2

1. Schvaluje distribuci podkladů pro jednání ZM elektronickou formou a za tím
účelem vybavit zastupitele notebooky.
2. Ukládá zakoupit potřebnou techniku a zprovoznit zabezpečené datové úložiště pro
datové podklady.
3. Ukládá rozpočtovým opatřením zajistit potřebné finanční prostředky.

Z: VOVS
T: 12/2014
Z: VFO
T: 12/2014

29/2

1. Schvaluje podnět Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace k zařazení
pozemku parc.č. 1163/6 katastrální území Klokočov u Vítkova do zastavitelné
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení a projednání
změny územního plánu Vítkova.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět Střediska volného času Vítkov a změnu č. 1
Z: VOVÚP
územního plánu Vítkova projednat až na základě obdržení více požadavků, nebo
T: 12/2015
zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.

30/2

1. Rozhodlo o pojmenování komunikace na pozemcích parc.č. 1699/2, 1699/1, 1696/1,
3206/7 a 3206/10 na ulici Průmyslová.
2. Ukládá provést zápis o pojmenování ulice do základního registru územní
Z: VOVÚP
identifikace adres a nemovitostí.
T: 12/2014
3. Ukládá provést označení ulice.
Z: VOVÚP
T: 5/2015

31/2

Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. a škody na majetku
města.

32/2

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2014/2015.

33/2

Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2014.

34/2

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov, příspěvkové
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 17. výzvy Operačního programu
přeshraniční spolupráce (dále OPPS) SR-ČR 2007 – 2013, v oblasti 1.6 Fond
mikroprojektů na projekt „Se sousedy 3x nově“.
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2. Schvaluje zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o finanční příspěvek
prostřednictvím Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova
585, 749 01 Vítkov, v rámci 17. výzvy Operačního programu přeshraniční
spolupráce (dále OPPS) SR-ČR 2007 – 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů na
projekt „Se sousedy 3x nově“.
3. Schvaluje předfinancování projektu „Se sousedy 3x nově“ z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Bílé Karpaty ve výši 100 % z celkových oprávněných výdajů na
projekt. Celkové oprávněné náklady budou činit 34.500,- EUR (tj. 966.000,- Kč),
z těchto nákladů bude činit 15 % spoluúčast města Vítkova, tj. 4.500,- EUR
(126.000,- Kč).
4. Ukládá v případě získání dotace předložit zastupitelstvu města rozpočtové opatření Z: VOS,VFO
na financování projektu „Se sousedy 3x nově“.
T: 2/2015
35/2

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 230.567,56 Kč na projekt „Alej mezi Vítkovem
a Prostředním Dvorem“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní
osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných
struktur.
2. Schvaluje smlouvu č. 14227186 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu Životního prostředí.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 14227186 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu
Životního prostředí.

Z: S,VOS
T: 11/2014

36/2

1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 83.070,- Kč
v rámci dotačního programu Příspěvky na hospodaření v lesích
v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (ŽPZ/04/2014) na umělou obnovu lesních
porostů sadbou – první.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji
pro rok 2014 (ŽPZ/04/2014) na umělou obnovu lesních porostů sadbou – první.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: S,VOS
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Příspěvky na hospodaření
T: 12/2014
v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (ŽPZ/04/2014) na umělou obnovu
lesních porostů sadbou – první.

37/2

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 na realizaci mikroprojektu
„S novými tvářemi do další spolupráce“ včetně předfinancování ve výši 100%
celkových výdajů na projekt, tj. 10.640,10 EUR a také schválit částku ve výši 15%,
tj. 1.596,015 EUR z celkového rozpočtu mikroprojektu jako podíl města Vítkova na
spolufinancování mikroprojektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Z: VOS
Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 na realizaci mikroprojektu
T: 12/2014
„S novými tvářemi do další spolupráce“.

38/2

1. Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady
pro projekt „Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury města Vítkova“ s reg.
číslem CZ.1.10/3.2.00/001.00177 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01, Vítkov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem
Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální Z: S,VOS
rady pro projekt „Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury města Vítkova“
T: 12/2014
s reg. číslem CZ.1.10/3.2.00/001.00177 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01, Vítkov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se
sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616.

39/2

1. Schvaluje maximální výši těžby dřeva 2 800 m3 pro rok 2014.
2. Ukládá dodržet maximální výši těžby dřeva 2 800 m3 pro rok 2014.

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 26. 11. 2014

Strana 2 (celkem 9)

Z: ŘTS
T: 31.12.2014

40/2

41/2

42/2

1. Bere na vědomí návrh rozpočtu města Vítkova pro rok 2015 včetně návrhu
závazných ukazatelů.
2. Ukládá předložit priority návrhu investic města pro rok 2015.
1. Revokuje usnesení ZM č. 1252/29 ze dne 16. 7. 2014:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 153/9 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 2869-96/2014 pozemky parc. č. 153/46 ostatní plocha
o výměře 16 m2, parc. č. 159/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a parc.
č. 159/48 ostatní plocha o výměře 4 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemky tvoří
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 153/9 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 2869-96/2014 pozemky parc. č. 153/46 ostatní plocha
o výměře 16 m2, parc. č. 159/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a parc.
č. 159/48 ostatní plocha o výměře 4 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemky tvoří
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
3. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.“
2. Ukládá řešit formou směny pozemku s Moravskoslezským krajem.
1. Neschvaluje žádost o slevu kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 2120/2 zahrada
o výměře 737 m2 v kat. území Vítkov panu Marku Prokšovi, bytem Mladých 803,
749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Neschvaluje prodej pozemku parc. č. 2120/2 zahrada o výměře 737 m2 v kat. území
Vítkov panu Marku Prokšovi, bytem Mladých 803, 749 01 Vítkov, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO,ZM
T: 1/2015

Z: VFO
T: 2/2015

Z: VFO
T: 12/2014

43/2

1. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2120/2 zahrada o výměře 737 m2 v kat. území
Vítkov paní Michaele Rohovské, bytem Opavská 96, 747 75 Velké Heraltice a panu
Miroslavu Kvasničákovi, bytem Oderská 212, 749 01 Vítkov, každému ideální ½
této nemovitosti, za účelem výstavby RD, za základní kupní cenu ve výši Kč 350,/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá doladit podmínky samotného prodeje a znění kupní smlouvy, mimo kupní
Z: VFO
ceny.
T: 12/2014
3. Ukládá předložit ZM kupní smlouvu ke schválení.
Z: VFO
T: 12/2014

44/2

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 429/1 zahrada o výměře 329 m2 a parc. č. 721
ostpl. o výměře 400 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemky tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 429/1 zahrada o výměře 329 m2
a parc. č. 721 ostpl. o výměře 400 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemky tvoří jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.

45/2

VFO
T: 12/2014

1. Souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 37/1 ostpl. o šířce 1,5 m a maximální
výměře cca 14 m2 (výměra bude upřesněna GP), v kat. území Vítkov za účelem
výstavby přístavby garáže a jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelky, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 37/1 ostpl. o šířce 1,5 m
Z: VFO
a maximální výměře cca 14 m2 (výměra bude upřesněna GP), v kat. území Vítkov
T: 12/2014
za účelem výstavby přístavby garáže a jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelky.

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 26. 11. 2014

Strana 3 (celkem 9)

46/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1307/30 ze dne 3. 9. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Kamilem Repaským, bytem Nová 423, Vítkov, velikost
podílu 3/4, a manželi Štefanem a Janou Repaskými, bytem Nová 423, Vítkov,
velikost podílu 1/4, na prodej pozemku parc. č. 1112/28 ostatní plocha o výměře
235 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 69,-/m2 +
vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince
2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2014

47/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1307/30 ze dne 3. 9. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Radkou Konečnou, bytem Nová 425, Vítkov, Annou
Otáhalovou, bytem Nová 425, Vítkov, Vladimírem Slavíkem, bytem Nová 425,
Vítkov, Helenou Balážovou, bytem Nová 426, Vítkov, Milánem Grigierem, bytem
Nová 426, Vítkov, Margaretou Staroštíkovou, bytem Nová 426, Vítkov, a Ivetou
Szijjártóovou, bytem Nová 426, Vítkov, a to každému ideální 1/7 pozemku parc.
č. 1112/3 ostatní plocha o výměře 366 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 69,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince
Z: S,VFO
2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 12/2014
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

48/2

1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 921/21 ze dne 24. 4. 2013, č. 1011/23 ze
dne 4. 9. 2013 a č. 1332/31 ze dne 1. 10. 2014, smlouvu o koupi nemovitosti mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a Miroslavem Macášem, bytem Skřivánčí
pole 935, 749 01 Vítkov, na prodej částí pozemků parc. č. 1695/1 orná půda a parc.
č. 3207/9 orná půda o souhrnné výměře cca 950 m2 v kat. území Vítkov, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 28. února 2015. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 2/2015
usnesení ZM tomuto žadateli platnosti.

49/2

Revokuje usnesení ZM č. 1311/30 ze dne 3. 9. 2014:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1260/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381, na prodej
pozemku parc. č. 3207/10 a částí pozemků parc. č. 3207/13, parc. č. 3204/4 a parc.
č. 3204/12, vše orná půda, o souhrnné výměře cca 7000 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, dle předloženého návrhu
kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti
Vítkova za účelem výstavby RD.“

50/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3207/10 orná
půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení služebnosti práva stezky a cesty k nově
vzniklému pozemku parc. č. 3207/28 orná půda, který vznikl na základě
geometrického plánu, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol.
Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ:
25385381, DIČ: CZ25385381, bude oprávněným z věcného břemene.
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2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1260/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti stezky a cesty) mezi
Městem Vítkovem a spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova
188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381, na prodej pozemku
parc. č. 3207/28 orná půda o výměře 6975 m2, který vznikl dle geometrického plánu
z pozemků parc. č. 3207/10, parc. č. 3207/13, parc. č. 3204/4 a parc. č. 3204/12, vše
orná půda, v kat. území Vítkov, dle předloženého návrhu kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení věcného břemene (práva služebnosti stezky a cesty).
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene (práva
služebnosti stezky a cesty) se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. března T: 3/2015
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.
51/2

1. Schvaluje prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vítkovem
a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov,
IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, na prodej částí pozemků parc. č. 3204/4 a parc.
č. 3204/5, vše orná půda, o souhrnné výměře cca 6000 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy, a to nejpozději do
30. dubna 2015.
2. Schvaluje prodloužení termínu k uzavření dohody o narovnání v podobě zániku
závazků a přesměrování zálohy na jiný plánovaný závazek mezi Městem Vítkovem
a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov,
IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, z prodeje částí pozemku parc. č. 3207/1 orná
půda o výměře cca 4900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, dle důvodové zprávy, a to nejpozději do 30. dubna 2015.

Z: S,VFO
T: 4/2015

Z: S,VFO
T: 4/2015

52/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 323/8 ze dne 22. 6. 2011, a usnesením ZM
č. 405/9 ze dne 31. 8. 2011, smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing.
Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva,
IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 1536 ostpl., parc. č. 1545 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 1560 ostpl., parc. č. 1568 ostpl. a parc. č. 3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov pro
podzemní vedení oddílné kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Zemědělská –
výstavba oddílné kanalizace“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
Z: VFO
společností, a to nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 1/2015
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

53/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 627 ostpl. v kat.
území Vítkov pro rekonstrukci vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul.
Rybniční – rekonstrukce vodovodu, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem,
členem představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným
z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, IČ 45193665, DIČ
CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 627 ostpl.
v kat. území Vítkov pro rekonstrukci vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul.
Rybniční – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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Z: VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 1/2015
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.
54/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1032/1 ostpl.,
parc. č. 993/1 ostpl., parc. č. 1554 ostpl. a parc. č. 3229/1 ostpl., v kat. území Vítkov
pro rekonstrukci vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul. Křivá, Zahradní –
rekonstrukce vodovodních řadů“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem,
členem představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným
z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem,
členem představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1032/1 ostpl., parc. č. 993/1 ostpl., parc.
č. 1554 ostpl. a parc. č. 3229/1 ostpl., v kat. území Vítkov pro rekonstrukci
vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul. Křivá, Zahradní – rekonstrukce
vodovodních řadů“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
T: 1/2015
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

55/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1032/1 ostpl.,
parc. č. 1554 ostpl. a parc. č. 1017/1 ostpl., v kat. území Vítkov pro rekonstrukci
vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul. Křivá, Zahradní – rekonstrukce
kanalizace“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené místopředsedou představenstva prof.
Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva,
IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem,
členem představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1032/1 ostpl., parc. č. 1554 ostpl. a parc.
č. 1017/1 ostpl., v kat. území Vítkov pro rekonstrukci vodovodního řadu v rámci
stavby „Vítkov, ul. Křivá, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
T: 1/2015
nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
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56/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1313/30 ze dne 3. 9. 2014, smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a Márií Fojtíkovou, bytem Zemědělská 723, 749 01 Vítkov,
jako oprávněnou z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1560 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemku parc.
č. 1585 zastavěná plocha a nádvoří a k RD čp. 723, jenž je součástí tohoto
pozemku, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou, a to Z: VFO
nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 1/2015
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

57/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1314/30 ze dne 3. 9. 2014, smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a Romanem Janečkou a Kateřinou Janečkovou, oba bytem
Zemědělská ul. čp. 724, 749 01 Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene,
v pozemku parc. č. 1560 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 1584/2 zastavěná plocha a nádvoří
a k RD čp. 724, jenž je součástí tohoto pozemku, a dále pak k pozemkům parc.
č. 1584/1 ostpl. a parc. č. 1583 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanými,
a to nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.

58/2

59/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2472/6 ostpl.
v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k pozemku parc. č. st. 51 zastavěná plocha a nádvoří a k RD čp. 122, jenž
je součástí tohoto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene
a David Gebauer, bytem Klokočov 210, 747 47 Vítkov 3, bude oprávněným
z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Davidem Gebauerem, bytem Klokočov 210, 747 47 Vítkov 3, jako
oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 2472/6 ostpl. v kat. území
Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do
31. ledna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 751/3 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem výstavby podzemního napojení tukové kanalizace
spolu s 2 lapači na stávající kanalizaci a umístění stavby jednotky vzduchotechniky
na tomto pozemku v rámci stavby „Stavení úpravy střední školy“, kdy Město
Vítkov bude povinný z věcného břemene a Moravskoslezský kraj, se sídlem
28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, bude
oprávněným z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu Kč
750,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemku parc. č. 751/3 ostpl., v kat. území Vítkov za účelem výstavby
podzemního napojení tukové kanalizace spolu s 2 lapači na stávající kanalizaci
a umístění stavby jednotky vzduchotechniky na tomto pozemku v rámci stavby
„Stavení úpravy střední školy“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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Z: VFO
T: 1/2015

Z: VFO
T: 1/2015

3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s Moravskoslezským krajem, a to nejpozději do 31. prosince 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
60/2

61/2

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.10/2014, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 14.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 10/2014.
1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2015.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2016.

Z: VFO
T: 12/2014

Z: VFO
T: 11/2014
Z: T
T: 12/2015

62/2

Určuje pro volební období 2014 – 2018, že Mgr. Oldřich Huška je označován
1. místostarostou, a zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta funkci nevykonává.

63/2

Svěřuje v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zabezpečování záležitostí, patřících do samostatné
působnosti města Vítkova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně
svěřených zákonem jinému orgánu města Vítkova, takto:
starostovi Ing. Pavlu Smolkovi:
 odbor vnitřní správy
 odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
 odbor služeb kromě školství a Programu rozvoje města
a Akčního plánu
 odbor výstavby a územního plánování
 Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace
 Správu bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace
1. místostarostovi Mgr. Oldřichu Huškovi:
 Program rozvoje města a Akční plán
 Oddělení dopravy
 Odbor sociálních věcí
 Odbor životního prostředí
 Finanční odbor – úseky prodeje a pronájmů majetku
 Středisko volného času Vítkov, příspěvková
organizace
místostarostce Lence Sonnkové:
 školství v odboru služeb
 oddělení kultury
 finanční odbor kromě úseků prodeje a pronájmu
majetku
 Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace
 Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace.

64/2

1. Volí Oldřicha Víchu předsedou kontrolního výboru zřízeného ZM Vítkova.
2. Volí Alenu Zemanovou, Mgr. Tomáše Odstrčila, Bc. Petra Dobeše, Rudolfa
Majerčáka, Ing. Josefa Jakubce a Mgr. Václava Korytáře členy kontrolního výboru
zřízeného ZM Vítkova.
3. Ukládá předat předsedovi a členům kontrolního výboru jmenovací dekrety.
Z: S
T: 12/2014
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65/2

66/2

1. Volí Josefa Pruska předsedou finančního výboru zřízeného ZM Vítkova.
2. Volí PhDr. Marii Mikulíkovou, Břetislava Vašíčka, Ing. Ivanu Andersouvou, Mgr.
Alenu Grosovou, Ing. Šárku Medunovou a Ing. Václava Vašátka členy finančního
výboru zřízeného ZM Vítkova.
3. Ukládá předat předsedovi a členům finančního výboru jmenovací dekrety.
1. Souhlasí se záměrem zřídit v místních částech obce osadní výbory.
2. Ukládá připravit podklady pro zřízení osadních výborů.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: S
T: 12/2014
Z: MS
T: 2/2015

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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