USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 2. září 2015
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 262/7 do č. 320/7)
Zastupitelstvo města:
262/7
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 16.června, 24.června, 31.července
a 11.srpna 2015.
263/7

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

264/7

1. Bere na vědomí zprávu o nákupu nového služebního vozidla pro potřeby MP
Vítkov.
2. Schvaluje nákup nového služebního vozidla pro potřeby MP Vítkov v roce 2016.
3. Ukládá do rozpočtu města Vítkova na rok 2016 začlenit částku 550.000,- Kč na
nákup nového služebního vozidla pro potřeby MP Vítkov.
4. Ukládá vypsat výběrové řízení na dodání nového služebního vozidla pro potřeby
MP Vítkov podle důvodové zprávy a požadavků MP Vítkov, přičemž jako
kritérium pro nákup vozidla se určuje nejnižší nabídnutá cena, která nepřekročí
částku 550.000,- Kč.

265/7

266/7

267/7

268/7

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 2/2015, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních
částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č.
2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
1. Schvaluje Akční plán zlepšování pro rok 2015 projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 ve Vítkově.
2. Ukládá zaslat rozhodnutí Zastupitelstva města Vítkova a akční plán sekretariátu
Národní sítě Zdravých měst.
1. Bere na vědomí zprávu o návrhu programu v rámci Dne města v roce 2016.
2. Ukládá zařadit do rozpočtu města na rok 2016 (od. 33, par. 92, ORJ 9, ORG 785)
částku ve výši 500.000 Kč na zabezpečení Dne města v roce 2016.
3. Ukládá Informovat zastupitelstvo města o programu a jeho finanční náročnosti.
1. Schvaluje přijetí dotace z dotačního programu „Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ na realizaci projektu
„Představujeme Vítkovsko“.
2. Ukládá částku zapracovat do rozpočtu města na rok 2015.

Z: VFO,VSMP
T: 12/2015
Z: VSMP
T: 3/2016

Z: VOŽP
T: 9/2015

Z: VOK
T: 9/2015
Z: VOK,VFO
T: 31.12.2015
Z: VOK
T: 12/2015

Z: VFO,VOK
T: 12/2015

3. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Představujeme Vítkovsko“ mezi Moravskoslezským krajem, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Vítkov.
4. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 9/2015
269/7

1. Schvaluje přijetí dotace z dotačního programu „Evropa pro občany“ přidělené na
základě Rozhodnutí č. 2015 – 1266 / 001 – 001 o udělení grantu pro akci „Jak se žije
ženám uprostřed Evropy“.
2. Ukládá částku zapracovat do rozpočtu města na rok 2015.
Z: VFO,VOK
T: 12/2015

270/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkov, příspěvková organizace za I. pololetí 2015.
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2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2015.
271/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města
Vítkova, příspěvková organizace za I. pololetí 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2015.

Z: VOS
T: 3/2016

Z: VOS
T: 3/2016

272/7

1. Rozhodlo přijmout dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 –
Udržitelné využívaní zdrojů energie na projekt „Energetické úspory objektu
sokolovny v Klokočově“ v celkové výši 1 532 762 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu č. 14200883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt
„Energetické úspory objektu sokolovny v Klokočově“ mezi Státním fondem
životního prostředí ČR a Městem Vítkov.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu č. 14200883 o poskytnutí podpory ze
Z: VOS
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního
T: 9/2015
prostředí na projekt „Energetické úspory objektu sokolovny v Klokočově“ mezi
Státním fondem životního prostředí ČR a Městem Vítkov.

273/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvková organizace za I. pololetí 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2015.

Z: VOS
T: 3/2016

274/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, příspěvková organizace za I. pololetí 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2015.
Z: VOS
T: 3/2016

275/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2015.

276/7

Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015.

277/7

1. Rozhodlo neposkytnout individuální dotaci města na II. pololetí roku 2015
příspěvkovým organizacím města z důvodu nepřípustnosti této formy peněžní
podpory dle zákona č. 250/2000 Sb.
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.

278/7

Rozhodlo poskytnout individuální dotaci města na II. pololetí roku 2015 v celkové
výši 228.700 Kč vybraným subjektům dle důvodové zprávy.

279/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,- na projekt „Otevřeme
srdce hudbě a tanci“ 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 smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

280/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,- na projekt „Program
obnovy skladu hudebních nástrojů v ZUŠ Vítkov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou školou,
Vítkov, Lidická 639, příspěvkovou organizací, Lidická 639, Vítkov, IČ 47813598.
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Z: VOS
T: 3/2016

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
281/7

282/7

283/7

284/7

285/7

286/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 6.400,- na projekty
„Činnost v oblasti kulturní sociální a sportovní“ a „Setkání u příležitosti
25. Výročí vzniku SPCCH“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s. – základní organizací Vítkov, Budišovská 875,
občanským sdružením, IČ 75029898
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 6.000,- na projekt „ Nákup
materiálových nákladů“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Českým svazem chovatelů – Základní organizací Vítkov,
Oderská 180 Vítkov, občanským sdružením, IČ 75019582.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1 800,- Kč na projekt „Pořádání
výkonnostních zkoušek“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Kynologickým klubem Vítkov Základní kynologickou
organizací, registr. č. 189,Vítkov, občanským sdružením, IČ 47814276
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na projekt „Canisterapie
jako služba/ sociální rehabilitace“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Cantes Opava, z. p. s. Wolkerova 853, 749 01
Vítkov, občanským sdružením, IČ 72066024.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč na projekt „Mladí hasiči
Vítkov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Vítkov,
Hasičská 266, Vítkov, IČ 66738881.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7 500,- Kč na projekt „ Turnaj
družebních měst k 90. výročí činnosti“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením stolních tenistů města Vítkova,
Školní 329, Vítkov, občanským sdružením, IČ 68941935.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
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Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

287/7

288/7

289/7

290/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč na projekt „Úprava
pozemku pro výcvik psů“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Janou Martínkovou, bytem Hasičská 906, Vítkov.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč na projekt „Náklady na
celoroční provoz“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a TJ Sokolem Klokočov, Klokočov, občanské sdružení, IČ 47812133.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na projekt „ Aktivity
v rámci oslav 230. výročí založení obce“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Občanským sdružením "ZÁLUŽNÉ",
Zálužné 64, Vítkov, občanským sdružením, IČ 22756655.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 97 000,- Kč na projekty
„Materiální zabezpečení pro krajskou soutěž družstev v šachu“ 3 000 Kč,
„Zabezpečení celoroční činnosti oddílu kopané“ 36 000 Kč, „Doprava pro
mládežnické kategorie“ 50 000 Kč, „Nohejbal Vítkov 2015“ 3 000 Kč a
„Zkvalitnění hry na tenisových kurtech“ 5 000 Kč uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov,
Husova 653, Vítkov, občanským sdružením, IČ 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to
nejpozději do konce září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

291/7

Ukládá předložit žádosti školských zařízení o navýšení příspěvku.

292/7

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru z FRB č. 1401mezi Městem Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, Vítkova a panem, Gustavem Kořínkem, bytem Luční 316,
Vítkov.
2. Ukládá uzavřít schválený dodatek.

293/7

294/7

1. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 8. září 2014 mezi
Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a Technickými službami
města Vítkova, p. o. se sídlem Dělnická 705, Vítkov, kterým je upravena splatnost
zápůjčky do 31. srpna 2016.
2. Ukládá uzavřít schválený dodatek.

1. Schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 100.000,-Kč na nákup serveru
pro ZŠaG Vítkov.
2. Ukládá připravit rozpočtové opatření ve výši 100.000,- Kč ke schválení radě města.
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Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO,VOS
T: 10/2015

Z: S,VFO
T: 9/2015

Z: S,ŘTS,VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015

295/7

296/7

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 5/2015, dle přílohy č. 1
v celkové výši 1 979 495,00 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 5/2015.
1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB panu Milanu Burianovi, bytem Vítkov, nám. Jana
Zajíce č. 134, ve výši 100 tis. Kč na rekonstrukci elektrických rozvodů a zřízení
elektrického vytápění v bytovém domě č.p. 134.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1502 z FRB mezi Městem Vítkov, se sídlem nám.
Jana Zajíce 7, Vítkov a panem Milanem Burianem, bytem Vítkov, nám. Jana Zajíce
č. 134.
3. Ukládá uzavřít schválenou Smlouvu o úvěru č. 1502 z FRB.

Z: VFO
T: 9/2015

Z: S,VFO
T: 9/2015

297/7

Vydává Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova s účinností dnem
vydání.

298/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 246/6 ze dne 17. 6. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Markem Prokšem, nar. 2. 8. 1985, bytem Mladých 803,
749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň
z nabytí nemovitých věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu
Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 11/2015
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

299/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 244/6 ze dne 17. 6. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Martinou Svobodovou, nar. 18. 12. 1974, bytem
U Hliníku 3, 746 01 Opava, na prodej části pozemku parc. č. 275 ostpl. o výměře
cca 100 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov,
jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelky, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých
věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující a splnění
podmínky vypořádání oprávněných práv vlastníků sousedních staveb, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. ledna 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

300/7

301/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 242/6 ze dne 17. 6. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Ing. Dagmarou Stárkovou, nar. 22. 5. 1957, bytem Bratří
Hlaviců 86,755 01 Vsetín, na prodej části pozemku parc. č. 840/1 ostpl. o výměře
cca 150 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. ledna 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2016

Z: S,VFO
T: 1/2016

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 243/6 ze dne 17. 6. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a manželi Ing. Václavem Rychtářem, nar. 17. 3. 1960, a
Ing. Naděždou Rychtářovou, nar. 13. 9. 1957, oba bytem Květinová 23, 746 01
Opava, na prodej části pozemku parc. č. 840/1 ostpl. o výměře cca 240 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou
daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2016. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 1/2016
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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302/7

1. Neschvaluje žádost manželům Sylvii a Aleši Košárkovým, oba bytem Dvorská 666,
742 13 Studénka, o snížení kupní ceny na částku Kč 150,-/m2 ve věci prodeje části
pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 53023/2015 pozemku parc. č. 864/73 trvalý travní porost o výměře 70 m2 v kat. území
Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje ve věci prodeje části pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 530-23/2015 pozemku parc. č. 864/73 trvalý travní porost
o výměře 70 m2 v kat. území Nové Těchanovice manželům Sylvii a Aleši
Košárkovým, oba bytem Dvorská 666, 742 13 Studénka, základní kupní cenu ve
výši Kč 175,-/m2, dle důvodové zprávy.

303/7

Ukládá předložit ZM vypracovaný geometrický plán pro pozemky par. č. 2138/18,
parc.č. 2138/20 a parc. č. 2607/10 v k.ú. Klokočov u Vítkova.

304/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 41/2, ze dne 26. 11. 2014, předložený návrh
geometrického plánu geodetické společnosti GEOS SILESIA, s. r. o., Bochenkova
24, Opava, na směnu pozemků v kat. území Vítkov v rámci stavby silnice II/462,
kdy městu připadne do vlastnictví cca 2900 m2 a Moravskoslezskému kraji
připadne cca 700 m2, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo v souladu s odstavcem 1, zahrnout do připravované směnné smlouvy také
pozemky města parc. č. 63/2 zahrada o výměře 70 m2 a parc. č. 960/2 trvalý travní
porost o výměře 185 m2 v kat. území Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.
3. Rozhodlo v souladu s odstavcem 1, zahrnout do připravované směnné smlouvy také
část pozemku parc. č. 3228 ostpl. v kat. území Vítkov nacházející se pod
chodníkem města na Komenského ul. a v místě plánované výstavby parkoviště, dle
důvodové zprávy.

305/7

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl. o výměře cca 2 m2 v kat. území
Vítkov, jako pozemek zastavěný stavbou žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl. o výměře cca
Z: VFO
2 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný stavbou žadatele.
T: 9/2015

306/7

Ukládá připravit návrh změny Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků
v majetku Města Vítkova, týkající se změny cen pozemků.

307/7

Revokuje usnesení ZM č. 268/6 ze dne 27. 4. 2011:
„1. Rozhodlo o odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši 5/12 pozemku parc.
č. 2691/1 ostpl., oba v kat. území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví města od
Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3.
2. Ukládá FO informovat Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, Krajské pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00
Ostrava 2, o rozhodnutí ZM.

308/7

1. Neschvaluje kupní smlouvu č. 1005V15/22 mezi Českou republikou - Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ
CZ01312774, který zastupuje Ing. Aleš Uvíra, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, jako
prodávajícím, a Městem Vítkovem, jako kupujícím, na odkoupení spoluvlastnického
podílu ve výši 5/12 pozemku parc. č. 2691/1 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova
za celkovou úplatu Kč 836.617,50 (Kč 835.837,50 kupní cena podílu, Kč 780,náklady na vypracování znaleckého posudku č. 165/2015).
2. Ukládá FO informovat Státní pozemkový úřad České republiky, Husinecká
Z: VFO
1024/11a, Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina
T: 9/2015
502/5, 702 00 Ostrava 2, o rozhodnutí ZM.

309/7

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 961/1 trvalý travní porost
o výměře 4684 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od
Státního pozemkového úřadu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ
01312774, DIČ CZ01312774, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 11/2015

Z: VFO
T: 10/2015

2. Ukládá FO požádat Státní pozemkový úřad České republiky, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře 4684 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova, a to nejpozději do 30. září 2015.
310/7

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 1906/2 lesní pozemek o výměře
12970 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova
od Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11,
163 04 Praha 6 – Řepy, IČ 13642090, DIČ CZ13642090, zastoupený likvidátorem
JUDr. Vladimírem Čapkem, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo nekoupit níže uvedené pozemky v kat. územích do vlastnictví města
Vítkova od Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy, IČ 13642090, DIČ CZ13642090, zastoupený
likvidátorem JUDr. Vladimírem Čapkem, dle důvodové zprávy:
Vítkov – 2404 vodní plocha, 331, 586, 1423, 1436, 1451/1, 2265, 2268, 2270, 2272,
2277, 2278, 2293, 2297, 2326, 2359, 2370, 2376, 2379, 2402/1, 2428, 2438,
2448, 2453, 2455, 2456, 2463, 2469/4, 2482/1, 2485, 2504, 2549, 2550,
2553/4, 2555/1, 2556, 2558/1, 2558/4, 2560/4, 2577/1, 2577/5, 2584/1,
2584/3, 3042/2, 3042/3, 3070, 3085, 3195, 3200, vše ostpl.
Klokočov -827/1, 845/5, 1099/5, 1099/17, 1099/24, 1479/4, 2098, 2726/1, vše vodní
plocha, 733/2, 733/5, 2127/2, 2129/1, vše lesní pozemek,
Lhotka - 251/3, 251/4, 251/5, 646/5, vše vodní plocha.
3. Ukládá informovat Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci,
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ 13642090, DIČ CZ13642090,
o rozhodnutí ZM.
4. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu se
Zemědělským podnikem Razová, státním podnikem v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy, IČ 13642090, DIČ CZ13642090, zastoupený
likvidátorem JUDr. Vladimírem Čapkem, na koupi pozemku parc. č. 1906/2 lesní
pozemek o výměře 12970 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, a to nejpozději do
31. prosince 2015.

311/7

Ukládá jednat s Českou republikou, příslušnou hospodařit s majetkem státu Krajským
ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151505, ulice 30. dubna 1682/24,
702 00 Ostrava 2 – Moravská Ostrava o bezúplatném převodu části pozemku parc. č.
1757 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 50 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem plánovaného vybudování
bezbariérového přístupu – chodníku k domům čp. 685 a čp. 686.

312/7

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. st. 68 stpl. o výměře 91 m2, jehož součástí je
stavba bez čp, bývalá požární zbrojnice, v kat. území Lhotka u Vítkova do
vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za nabídnutou kupní cenu Kč 100.000,-.
2. Ukládá podat nabídku do výběrového řízení k Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště
Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Praskova 11, 746 01 Opava.
3. Ukládá zaplatit kauci ve výši Kč 8.800,- pro účast ve výběrovém řízení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál,
Praskova 11, 746 01 Opava.
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Z: VFO
T: 9/2015

Z: VFO
T: 9/2015
Z: VFO
T: 12/2015

Z: MS,VFO
T: 10/2015

Z: VFO
T: 4.9.2015
Z: VFO
T: 4.9.2015

313/7

Revokuje usnesení ZM č. 253/6 ze dne 17. 6. 2015:
„1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 467/1 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 369/2 ostpl. a parc. č. 369/3 zastavěná plocha a nádvoří v kat.
území Vítkov, 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, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, zastoupené
místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing.
Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, bude oprávněný 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, IČ
45193665, DIČ CZ45193665, zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr.
Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 467/1 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům
parc. č. 369/2 ostpl. a parc. č. 369/3 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území
Vítkov, 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 jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. srpna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

314/7

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 467/1 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 369/2 ostpl. a parc. č. 369/3 zastavěná plocha a nádvoří v kat.
území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol.
KOVOMAT JAZ s. r. o., se sídlem Sportovní 599, 742 45 Fulnek, IČ 03454347,
DIČ CZ03454347, zastoupená jednatelem společnosti Janem Blahetou, bude
oprávněný 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. KOVOMAT JAZ s. r. o., se sídlem Sportovní 599, 742 45 Fulnek,
IČ 03454347, DIČ CZ03454347, zastoupená jednatelem společnosti Janem
Blahetou, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 467/1 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 369/2 ostpl. a parc. č. 369/3 zastavěná plocha a nádvoří v kat.
území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
T: 11/2015
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. listopadu 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

315/7

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov
za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc.
č. 2118/3 zahrada a parc. č. 2118/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je novostavba RD čp. 1021 v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinný
z věcného břemene, Tomáš Onderka, nar. 4. 3. 1981, bytem Sadová 1021, 749 01
Vítkov, bude investor, a spol. RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 701 17 Ústí nad
Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená spol. RWE Distribuční služby,
s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311, bude
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový
poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné výši a uhradí jej investor.
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2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800072397/1/2015 mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, Tomášem Onderkou, nar. 4. 3. 1981,
bytem Sadová 1021, 749 01 Vítkov, jako investorem, a spol. RWE GasNet, s. r. o.,
Klišská 940, 701 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, DIČ
CZ27768961, zastoupená spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem uložení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům
parc. č. 2118/3 zahrada a parc. č. 2118/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je novostavba RD čp. 1021 v kat. území Vítkov v pozemku parc. č. 2124 ostpl.
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy č. 8800072397/1/2015.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800072397/1/2015 se
T: 12/2015
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. prosince 2015. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene platnosti.
316/7

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3137/1 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. 3086/1 trvalý travní porost v kat. území Vítkov, kdy Město
Vítkov bude povinný z věcného břemene, a Štěpánka Kosová, nar. 2. 4. 1976,
bytem Slovanská 4/1218, 736 01 Havířov - Město, bude oprávněná z věcného
břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Štěpánkou Kosovou, nar. 2. 4. 1976, bytem Slovanská 4/1218, 736 01
Havířov - Město, jako oprávněnou z věcného břemene, za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 3137/1 ostpl. v kat.
území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: VFO
T: 11/2015
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. listopadu
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.

317/7

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1696/1 ostpl.,
parc. č. 3206/7 ostpl. a parc. č. 3207/32 orná půda v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení vodovodní a plynovodní přípojky k pozemkům parc.
č. 1695/1, parc. č. 1695/13, parc. č. 1695/14, parc. č. 1695/15, vše orná půda, v kat.
území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a Miroslav
Macáš, nar. 4. 2. 1954, bytem Skřivánčí pole 935, 749 01 Vítkov, bude oprávněný
z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a Miroslavem Macášem, nar. 4. 2. 1954, bytem
Skřivánčí pole 935, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a plynovodní přípojky v pozemcích
parc. č. 1696/1 ostpl., parc. č. 3206/7 ostpl. a parc. č. 3207/32 orná půda v kat.
území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to
nejpozději do 30. listopadu 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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1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 421/4 trvalý
travní porost, parc. č. 450/4 orná půda a parc. č. 963/1 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, a v pozemcích parc. č. 11/5 ostpl., parc. č. 26/2 ostpl., parc. č. 573
ostpl., parc. č. 580/2 ostpl., 591/1 ostpl. a parc. č. 591/3 ostpl. v kat. území Lhotka
u Vítkova, za účelem rekonstrukce vodovodního řadu v Nových Těchanovicích a ve
Lhotce u Vítkova a zřízení 2 vodovodních přípojek ve Lhotce u Vítkova v rámci
stavby „Nové Těchanovice, Lhotka u Vítkova – 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, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, zastoupené místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem,
členem představenstva, bude oprávněný 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, IČ 45193665, DIČ CZ45193665,
zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemcích parc. č. 421/4 trvalý travní porost, parc. č. 450/4 orná půda
a parc. č. 963/1 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice a v pozemcích parc. č. 11/5
ostpl., parc. č. 26/2 ostpl., parc. č. 573 ostpl., parc. č. 580/2 ostpl., 591/1 ostpl.
a parc. č. 591/3 ostpl. v kat. území Lhotka u Vítkova za účelem rekonstrukce
vodovodního řadu v Nových Těchanovicích a ve Lhotce u Vítkova a zřízení 2
vodovodních přípojek ve Lhotce u Vítkova v rámci stavby „Nové Těchanovice,
Lhotka u Vítkova – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
T: 11/2015
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. listopadu 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

319/7

1. Bere na vědomí Závěrečný účet hospodaření Venkovského Mikroregionu Moravice
za rok 2014, včetně Zprávy kontrolní komise ze dne 21.4.2015.
2. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Venkovský mikroregion Moravice, IČ:70630089 za rok 2014.

320/7

Bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení ZM ze dne 29.4. 2015 a zápis
z kontroly plnění usnesení RM ze dne 29.6.2015, které byly provedeny kontrolním
výborem.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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