USNESENÍ
70. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. dubna 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2567/70 do č. 2636/70)
Rada města:
2567/70 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2568/70 1. Zrušuje vnitřní předpis Městské policie Vítkov k užívání zbraní a střeliva, schválený
RM dne 12.12.2017 pod usnesením č. 2271/62.
2. Schvaluje vnitřní předpis Městské policie Vítkov „Směrnice pro výdej zbraní
a střeliva“.
3. Ukládá vydat „Směrnici pro výdej zbraní a střeliva“.
2569/70 1. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov a obcí Kružberk,
jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie.
2. Pověřuje ing. Pavla Smolku, starostu města, k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle
§ 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, ve spojení
s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, mezi městem Vítkov a obcí Kružberk, jejímž předmětem je plnění úkolů
obecní policie.
3. Ukládá zaslat veřejnoprávní smlouvu dle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov a obcí Kružberk,
jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie, Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava k udělení souhlasu.
2570/70 Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho
místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2571/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala firma
Panství Morava a.s. Staré Těchanovice, o změnu podmínek pro využití návrhové plochy
výroby a skladování – lehký průmysl VL na pozemcích parc. č. 1329/1, 1325, 1326/1,
1326/4, 1326/5 k.ú. Vítkov a odstranění odrážky jediného přípustného využití plochy
5.40 pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.
2572/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal jednatel
společnosti Wigstadtl s.r.o. pan Radim Vícha, a změnu části pozemku parc.č. 2496/19
(orná půda) k.ú. Vítkov z plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch
do ploch pro bydlení.
2573/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala paní
Libuše Hermannová, o změnu pozemku parc.č. 2594/63 k.ú. Vítkov z plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní do plochy rodinné rekreace.
2574/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
Luděk Drga a odstranění koridoru pro umístění příjezdové komunikace a záchytného
příkopu pro dešťové vody.
2575/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala paní
Mgr. Petra Vavříčková, o změnu pozemků parc.č. 177/4, 182/3 a 177/5 k.ú. Jelenice z
plochy zemědělských pozemků do ploch smíšených obytných vesnických za účelem
výstavby rodinného domu.
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2576/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala paní
Ing. Marie Řehounková a změny pozemku parc.č. 162/9 k.ú. Jelenice z plochy
zemědělských pozemků do ploch smíšených obytných vesnických za účelem provedení
oplocení pozemku a užívání jako zahrady u stávajícího rodinného domu.
2577/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
Ing. Jiří Řehounek a změny pozemku parc.č. 192 a parc.č. 194 k.ú. Jelenice z plochy
zemědělských pozemků do ploch smíšených obytných vesnických za účelem výstavby
rodinného domu, nebo zařazení do ploch výrobních za účelem výstavby výrobní haly.
2578/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
Marek Drga a změnu části pozemku parc.č. 319/1 a 320/2 k.ú. Vítkova z plochy
veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch na plochu pro bydlení individuální.
2579/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města Vítkov
a změny části plochy pozemků parc.č. 1861/1 a parc.č. 1849 k.ú. Vítkova z plochy
veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch na plochu bydlení individuální
v rodinných domech – městské a příměstské za účelem možnosti pronájmu jako
zahrádky.
2580/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě žádosti, kterou podala paní
Dana Brožová, o odstranění plochy pro bydlení individuální v rodinných domech
a plochy veřejného prostranství na pozemcích parc.č. 1301, 1235, 1237 k.ú. Vítkov
návrhu Města Vítkov z ploch návrhových.
2581/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě žádosti, kterou podala paní
Dana Brožová, o odstranění plochy pro bydlení individuální v rodinných domech na
pozemcích parc.č. 1298/2 a parc.č. 1295/1 k.ú. Vítkov z ploch návrhových.
2582/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě žádosti, kterou podala paní
Martina Brožová, o odstranění plochy pro bydlení individuální v rodinných domech na
pozemku parc.č. 1295/2 k.ú. Vítkov z ploch návrhových.
2583/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě žádosti, kterou podala paní
Jitka Petrtýlová, o změnu části plochy hromadné rekreace na pozemcích parc.č. 2110/5,
2110/7, 2110/6 a st.p. 197/2 na plochy pro bydlení smíšené obytné vesnické za účelem
možnosti výstavby rodinného domu.
2584/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
Pavel Chocenský, o změnu pozemku parc.č. 2594/64 k.ú. Vítkov z plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní do plochy rodinné rekreace.
2585/70 Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
Oldřich Vícha, o stanovení podrobnější regulace nepřípustného využití ploch obytných
městských v centrálních i okrajových částech města.
2586/70 1. Schvaluje podání žádosti o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, podle § 33d zákona o pomoci
v hmotné nouzi (111/2006 Sb.), dle příloh(y) důvodové zprávy.
2. Ukládá starostovi podat žádost o vydání opatření obecné povahy.
Z: S, právník
T: 5/2018
2587/70 Bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 5. 3. 2018.
2588/70 1. Schvaluje poskytnutí bezúplatných vstupenek na „Den města – Vítkov 2018“:
- Smíšenému pěveckému sboru Komenský, Vítkov = max. 25 kusů;
- MO Svazu postižených civilizačními chorobami, Vítkov = max. 10 kusů;
- Středisku volného času, p.o. Vítkov, oddíl mažoretek = max. 20 ks;
- Sboru dobrovolných hasičů, Vítkov = max. 20 kusů;
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- Zástupcům partnerských měst Vrbové a Kalety = 10 kusů;
- Starostům měst a obcí ORP Vítkov = 20.
Vstupenky budou poskytnuty dle skutečných požadavků upřesněných
zástupci spolků v týdnu před Dnem města – Vítkov 2018.
2. Ukládá předat vstupenky na základě předávacích protokolů, které budou součástí
vyúčtování vstupného.
3. Pověřuje starostu, 1. místostarostu a místostarostku města v jednotlivých případech
rozhodnout o darování bezúplatných vstupenek pro hosty Dne města – Vítkov 2018.
2589/70 1. Schvaluje vzor „Smlouvy o poskytnutí sponzorského daru“ mezi městem Vítkov
a dárcem na podporu kulturní akce „Den města – Vítkov 2018“.
2. Zmocňuje k přijímání finančních sponzorských darů k zabezpečení „Dne města –
Vítkov 2018“
paní Lenku Sonnkovou, místostarostku města Vítkova;
pana Mgr. Oldřicha Hušku, 1. místostarostu města Vítkova;
pana Ing. Pavla Smolku, starostu města Vítkova
dle schváleného vzoru smlouvy.
3. Ukládá starostovi města a místostarostům města Vítkova smlouvy s dárci podepsat.

Z: VOK
T: 6/2018

Z: S,MS,VOK

2590/70 Bere na vědomí zprávu o zapojení vítkovských spolků do programu Dne města – Vítkov
2018.
2591/70 Doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení Smlouvy o spolupráci mezi Městem
Vítkov a Městem Budišov nad Budišovkou ve věci manažera Strategického plánu
sociálního začleňování včetně dodatku č. 1 této smlouvy k 1. 5. 2018 dohodou.
2592/70 1. Souhlasí se vznikem Senior Pointu ve městě Vítkov na období 3 let za finanční
spoluúčasti Moravskoslezského kraje.
2. Ukládá informovat pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu v Ostravě
o závazném zájmu se vznikem Senior Pointu ve městě Vítkov.
2593/70 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z prostředků Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou na projekt
„Terénní sociální práce Vítkov“ v celkové výši 1 658 905,- Kč.
2594/70 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z prostředků Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou na projekt
„Asistenti prevence kriminality Vítkov“ v celkové výši 2 504 125,- Kč.
2595/70 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z prostředků Operačního programu
Zaměstnanost, prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou na projekt
„Komunitní sociální práce ve Vítkově“ v celkové výši 1 924 905,- Kč.
2596/70 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z Operačního programu Zaměstnanost
na projekt s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov“ pro Středisko volného času Vítkov, p. o.
v celkové výši 8 699 163,75 Kč. Spoluúčast města, která je hrazena městy Vítkov,
Budišov nad Budišovkou a obcí Čermná ve Slezsku činí 5% z celkové části projektu.
2597/70 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Síť sociálních služeb a návazných aktivit města
Vítkova.
2598/70 Bere na vědomí informace o průběhu financování sociálních služeb v roce 2018.
2599/70 Doporučuje schválit změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 3/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 1 069 842,22 Kč.
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Z: VOSV
T: 4/2018

2600/70 Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2017.
2601/70 1. Uděluje souhlas Středisku volného času Vítkov, p. o. k opravám majetku města
v rámci projektu „Turistická publikace Glubczyce – Vítkov“ z Fondu mikroprojektů
2014-2020 z euroregionu Silesia v rámci programu INTEREG V-A Česká republika
Polsko.
2. Uděluje souhlas Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. k čerpání účelového
příspěvku rozpočtovaného ve schváleném rozpočtu města ve výši 700 tis. Kč na
stanovené akce v nových cenových relacích s tím, že pokud rozpočtované prostředky
nebudou dostačující, tak si škola zažádá o jejich dokrytí.
3. Doporučuje ZM vyhovět žádostem příspěvkových organizací města o poskytnutí
účelových neinvestičních a investičních příspěvků v navrhované výši:
2.1. Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. účelový příspěvek
- ve výši 156.363 Kč na asanaci zdiva v MŠ na ul. Opavská dle zápisu
z hygieny.
2.2.
Technickým službám města Vítkova, p. o. účelový příspěvek
- ve výši 432 tis. Kč na dovybavení koupaliště lehátky, lavičkami apod.
2.3.
Technickým službám města Vítkova, p. o. investiční příspěvek
- ve výši 1.990 tis. Kč na koupi nového svozového vozu TDO.
2602/70 Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Vítkova sestavenou
k 31. 12. 2017.
2603/70 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 153/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
zastavěný stavbou žadatelů bez čp./če. - garáží za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na
prodej bude zveřejněn po předložení těchto plánů kupujícími.
2604/70 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1770/1 zahrada o výměře cca 140 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů a k zajištění příjezdu a přístupu
na pozemky žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení těchto plánů kupujícími.
2605/70 Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 996/21 ze dne 30. 8. 2017, uzavřít kupní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a manželi Stanislavou Daníčkovou, nar. 4. 1. 1964,
a Ivo Daníčkem, nar. 31. 12. 1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, na
prodej pozemků parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1 zahrada o výměře
225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a části pozemku parc. č. 209/1
zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu č. 3102-25/2018
pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 115.560,- a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu a polohopisného záznamu kupujícími, dle přiloženého návrhu
smlouvy, a to za podmínky předcházející úhrady vypočteného bezdůvodného obohacení
v plné výši Kč 16.611,-, dle důvodové zprávy.
2606/70 1. Doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc. č. 1808 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 566 m2, jehož součástí je bytový dům čp. 147, v kat. území Vítkov do
vlastnictví města od spol. Vítkovská nemovitost s. r. o., Miletínská 376/19, 373 72
Lišov, IČ 28075536, prostřednictvím nařízené dražby spol. INDRA – ŠEBESTA, v.
o. s., Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, za vyvolávací cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 4272-529/2017 ze dne 22. 5. 2017 spol. XP invest, s. r. o., Praha, ve výši
Kč 231.300,- a maximální kupní cenu ve výši Kč 350.000,-. V souladu s § 40 zákona
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) bude schválená maximální kupní
cena do ukončení dražby redigována.
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2. Doporučuje FO informovat spol. INDRA – ŠEBESTA, v. o. s., Čechyňská 361/16,
602 00 Brno, o (rozhodnutí ZM) zájmu města Vítkov zúčastnit se dražby pozemku
parc. č. 1808 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 566 m2, jehož součástí je bytový
dům čp. 147, v kat. území Vítkov.
2607/70 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. Doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc. č. 3206/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov od České republiky - Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774,
za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, po splnění požadovaných
podmínek, dle důvodové zprávy.
2608/70 Doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc. č. 791/12 trvalý travní porost o výměře
21 m2, který byl dle geometrického plánu č. 561-95/2017 oddělen z pozemku parc.
č. 791/5, v kat. území Nové Těchanovice do vlastnictví města od Ing. Jaroslava Maretha,
nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 50,-/m2, dle
důvodové zprávy.
2609/70 Doporučuje ZM směnit pozemek parc. č. 207/1 orná půda o výměře 1170 m2 v kat. území
Jelenice v rámci akce „Trojsměna“ za účelem „posunutí“ pozemku města a vybudování
účelové komunikace pro zřízení příjezdu na pole a do lesa mimo obytnou část Jelenic,
a to formou výměra za výměru bez finančního dorovnání. Ostatní náklady spojené
s převody bude hradit město.
2610/70 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 627
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě
rodinného domu na pozemku parc. č. 624, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene a manželé Ing. Iveta Kudelová, nar. 5. 4. 1980, a Roman Kudela,
nar. 28. 9. 1977, oba bytem Březí čp. 173, 251 01 Březí, budou oprávněnými
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu podzemního vedení
vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 627 ostatní plocha k pozemku
parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc.
č. 624, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a manželi Ing. Ivetou
Kudelovou, nar. 5. 4. 1980, a Romanem Kudelou, nar. 28. 9. 1977, oba bytem Březí
čp. 173, 251 01 Březí, jako stavebníkem.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jako
součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro stavbu T: 5/2018
podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 627 ostatní
plocha k pozemku parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě rodinného domu na
pozemku parc. č. 624 v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku, a manželi Ing. Ivetou Kudelovou, nar. 5. 4. 1980, a Romanem
Kudelou, nar. 28. 9. 1977, oba bytem Březí čp. 173, 251 01 Březí, jako stavebníkem,
v pozemku parc. č. 627 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 624 zahrada
a k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 624, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
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2611/70 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 627
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního kabelového vedení
přípojky NN k pozemku parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě rodinného
domu na tomto pozemku, v rámci stavby „Vítkov, p. č. 625, Kudelová, příp. NN“,
kdy Město Vítkov bude 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 č. PM/II-239/2017, Ing. Martinem
Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, DIČ:
CZ7109144966, bude oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za
úplatu. Jednorázová náhrada činí částku Kč 2.000,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu podzemního kabelového
vedení přípojky NN na pozemku parc. č. 627 ostatní plocha k pozemku parc. č. 624
zahrada a k plánované novostavbě rodinného domu na tomto pozemku, v rámci
stavby „Vítkov, p. č. 625, Kudelová, příp. NN“, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku 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 č. PM/II-239/2017, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na
Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, DIČ: CZ7109144966, jako
stavebníkem.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jako
součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro stavbu T: 5/2018
podzemního kabelového vedení přípojky NN na pozemku parc. č. 627 ostatní plocha
k pozemku parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě rodinného domu na tomto
pozemku, v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. IP-12-8021776/1, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku, 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 č. PM/II-239/2017, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na
Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, DIČ: CZ7109144966, jako
stavebníkem, v pozemku parc. č. 627 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 624 zahrada
a k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 624, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2612/70 Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 3206/12 ostatní plocha a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
zřízení zemního vedení VN v rámci stavby „Vítkov, Dělnická, seven sport, kNN, kVN“,
kdy Město Vítkov bude 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 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, tato
zastoupena na základě pověření Janou Hrabovskou, bude oprávněným z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem p. Ivo Pupíka
č. 043-2018 ze dne 9. 4. 2018 ve výši Kč 1.300,- + DPH v zákonné výši.
2613/70 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 841/2 ostatní plocha a parc. č. 925 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice
za účelem vybudování prodloužení vodovodu Zálužné v rámci stavby „Prodloužení
vodovodního řadu – Zálužné k. ú. Melč a Nové Těchanovice“, kdy Město Vítkov
bude povinným z věcného břemene a Obec Melč, se sídlem Melč 6, 747 84 Melč,
IČ: 00300420, DIČ: CZ00300420, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.

Usnesení 70. schůze Rady města Vítkova ze dne 24.04.2018

Strana 6 (celkem 11)

2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem vybudování
prodloužení vodovodu Zálužné v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu –
Zálužné k. ú. Melč a Nové Těchanovice“, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků a Obcí Melč, se sídlem Melč 6, 747 84 Melč, IČ: 00300420, DIČ:
CZ00300420, jako stavebníkem.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu umístit a provést
stavbu, jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, T: 5/2018
za účelem vybudování prodloužení vodovodu Zálužné v rámci stavby „Prodloužení
vodovodního řadu – Zálužné k. ú. Melč a Nové Těchanovice“, na pozemcích parc.
č. 841/2 ostatní plocha a parc. č. 925 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a a
Obcí Melč, se sídlem Melč 6, 747 84 Melč, IČ: 00300420, DIČ: CZ00300420, jako
stavebníkem, v pozemcích parc. č. 841/2 ostatní plocha a parc. č. 925 ostatní plocha
v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování prodloužení vodovodu
Zálužné v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu – Zálužné k. ú. Melč a Nové
Těchanovice“, dle přiložených návrhů smluv.
2614/70 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 817/1 ostatní plocha, parc. č. 826/1 ostatní plocha, parc. č. 826/5 ostatní plocha a
parc. č. 826/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technické
vybavenosti – kotelna v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení VN
22kV včetně rozvaděče VN 22kV, kdy Město Vítkov bude 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 22. 1. 2018 č. PM/II-078/2018, spol. Profiprojekt, s. r. o., se sídlem
Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319, bude
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázová
náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu podzemního vedení VN
22 kV včetně rozvaděče VN 22 kV na pozemcích parc. č. 817/1 ostatní plocha, parc.
č. 826/1 ostatní plocha, parc. č. 826/5 ostatní plocha a parc. č. 826/2 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba technické vybavenosti – kotelna v kat. území
Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem nemovitých věcí 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 22. 1. 2018
č. PM/II-078/2018, spol. Profiprojekt, s. r. o., se sídlem Collo-louky čp. 126, 738 01
Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319, jako stavebníkem.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jako
součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro stavbu T: 5/2018
podzemního vedení VN 22 kV včetně rozvaděče VN 22 kV na pozemcích parc. č.
817/1 ostatní plocha, parc. č. 826/1 ostatní plocha, parc. č. 826/5 ostatní plocha a
parc. č. 826/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technické
vybavenosti – kotelna v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. IV-12-8014771/VB/001, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem nemovitých věcí, 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 22. 1. 2018 č. PM/II-078/2018, spol.
Profiprojekt, s. r. o., se sídlem Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ:
27779319, DIČ: CZ27779319, jako stavebníkem, v pozemcích parc. č. 817/1 ostatní
plocha, parc. č. 826/1 ostatní plocha, parc. č. 826/5 ostatní plocha a parc. č. 826/2
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technické vybavenosti – kotelna
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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2615/70 Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Věcná břemena“.
2616/70 Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v domě Budišovská čp. 855,
jenž je součástí pozemku parc. č. 670/12 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov
za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu
a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 855 ve Vítkově,
kdy
 Jana Vicherková, nar. 7. 12. 1956, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Anna Jersenská, nar. 28. 1. 1940, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Marek Švec, nar. 24. 4. 1972, bytem Dělnická 1006, 749 01 Vítkov,
 Ing. Milan Vašátko, nar. 21. 8. 1966, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Petr Dubový, nar. 5. 8. 1979, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Pavel Holeš, nar. 5. 6. 1967, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Jaroslav Živný, nar. 6. 3. 1937, a Milada Živná, nar. 19. 11. 1942, oba bytem
Budišovská 855, 749 01 Vítkov
 Miroslav Štefl, nar. 21. 2. 1944, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Jan Kresta, nar. 17. 5. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Ing. Pavel Šrubař, nar. 9. 1. 1953, a Ing. Alena Šrubařová, nar. 19. 3. 1952,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Oto Wesselský, nar. 4. 6. 1959, a Jarmila Wesselská, nar. 15. 6. 1962,
oba bytem Těchanovická 299, 749 01 Vítkov,
 Libor Leher, nar. 18. 1. 1971, bytem Klokočov 181, 747 47 Vítkov 3,
 Martin Brňák, nar. 10. 12. 1974, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Dana Michálková, nar. 1. 8. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Miroslav Filip, nar. 4. 6. 1951, a Věra Filipová, nar. 11. 2. 1952,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Jaroslav Zopp, nar. 3. 3. 1960, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Eva Vašíčková, nar. 6. 10. 1976, bytem Lidická 615, 749 01 Vítkov,
 Lenka Blahoudková, nar. 14. 10. 1985, bytem Kigginsova 1514/8a, Slatina, 627 00
Brno, budou povinnými z věcného břemene, a Město Vítkov bude oprávněným
z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí částku Kč 2.000,-, dle důvodové
zprávy.
2617/70 Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v domě Budišovská čp. 856,
jenž je součástí pozemku parc. č. 670/13 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov
za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu a
ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 856 ve Vítkově, kdy
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková, nar. 25. 11.
1974, oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Eliška Kotásková, nar. 4. 10. 1964, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ilona Ševčíková, nar. 18. 12. 1965, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
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 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½, budou povinnými z věcného
břemene, a Město Vítkov bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada
činí částku Kč 7.000,-, dle důvodové zprávy.
2618/70 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena – Silnice II/462“.
2619/70 1. Doporučuje ZM nevyužít předkupního práva města Vítkova u pozemků parc.
č. 3201/22 ostatní plocha – silnice o výměře 2610 m2, parc. č. 3201/24 ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře 549 m2 a parc. č. 3201/26 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 7 m2 v kat. území Vítkov ve vlastnictví České republiky Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774,
DIČ CZ01312774, zřízeného dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb., dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM schválit výmaz předkupního práva ve prospěch města Vítkova
u pozemků parc. č. 3201/22 ostatní plocha – silnice o výměře 2610 m2, parc. č.
3201/24 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 549 m2 a parc. č. 3201/26
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2 v kat. území Vítkov ve vlastnictví
České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3,
IČ 01312774, DIČ CZ01312774, dle důvodové zprávy.
2620/70 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2018 na koupališti ve
Vítkově.
2. Schvaluje výši vstupného a cen permanentek na letní sezonu na koupališti ve Vítkově
dle důvodové zprávy.
3. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2019 na koupališti ve
Vítkově.
2621/70 1. Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je vyčíslení
méněprací a víceprací, se zhotovitelem Společnost kino Vítkov, Mitrovická
618/411C, Nová Bělá 724 00 Ostrava a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je vyčíslení
méněprací a víceprací, se zhotovitelem Společnost kino Vítkov, Mitrovická
618/411C, Nová Bělá 724 00 Ostrava a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2622/70 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 12.4.2018.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 12.4.2018, kromě
bodu 4/1.
2623/70 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Základní školou
a gymnáziem Vítkov, p. o. Komenského 754, 749 01 Vítkově, ve výzvě č. 02_18_63
Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV na projekt „Úspěšně v základním vzdělávání“ ve
výši 2.838.209,- Kč.
2624/70 Doporučuje přijetí dotace ve výši 166.100,- Kč na projekt „Zdravé město Vítkov“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu Podpora dobrovolných
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.
2625/70 Doporučuje přijetí dotace ve výši 43.600,- Kč na projekt „Vystoupej na svůj vrchol“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
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2626/70 Doporučuje přijetí dotace ve výši 60.000,- Kč na projekt „Najdi si to své“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z dotačního programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
2627/70 Doporučuje přijetí dotace ve výši 5.696,70 EUR na projekt „60+“ v rámci Fondu
mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko.
2628/70 Doporučuje přijetí dotace ve výši 10.726,15 EUR na projekt „Česko-polská hudební
setkávání“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.
2629/70 Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí investiční dotace ze Státního programu
na podporu úspor energie pro rok 2018 – Programu EFEKT 2018 - na realizaci projektu
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“ (číslo dotace
122D22100 8282) ve výši 1 386 882 Kč.
2630/70 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava hřbitovní zdi
v Klokočově“, jehož předmětem je vyčíslení méněprací se zhotovitelem STAMEX,
spol. s r. o., Březová 8, 747 44 Březová, IČ 64084256 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava hřbitovní Z: S,VOS
zdi v Klokočově“, jehož předmětem je vyčíslení méněprací se zhotovitelem
T: 4/2018
STAMEX, spol. s r. o., Březová 8, 747 44 Březová, IČ 64084256 a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2631/70 Bere na vědomí návrh veřejného osvětlení v městském parku ve Vítkově, dle důvodové
zprávy.
2632/70 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediskem volného
času, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkově, ve výzvě Šablony II v prioritní ose 3 OP
VVV na dofinancování úvazku pedagogických pracovníků ve výši 704.800,- Kč.
2633/70 Bere na vědomí studii stavby: „Rekonstrukce vodovodního řadu, Skřivánčí pole, Vítkov“
zpracovanou Ing. Petrem Mullerem v 01/2018.
2634/70 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a přijetí dotace v celkové výši 759.000,- Kč pro SVČ Vítkov,
p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na podporu
činnosti NZDM Tunnel Vítkov.
2635/70 1. Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského úřadu
ve Vítkově v pracovním poměru na 74 pracovníků od 01.06.2018 a nad tento počet
umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.
2. Zřizuje v odboru sociálních věcí 1 pracovní místo terénního sociálního pracovníka do
31.5.2021, po dobu dotace z OPZ.
2636/70 1. Schvaluje Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve
veřejné správě“ reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507 mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Fondem dalšího vzdělávání, státní
příspěvková organizace se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7,
IČO 00405698.
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2. Ukládá starostovi města podepsat Memorandum o spolupráci při realizaci projektu
„Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Fondem dalšího
vzdělávání, státní příspěvková organizace se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00
Praha 7, IČO 00405698.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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