USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 12. prosince 2018
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 76/3 do č. 140/3)
Zastupitelstvo města:
76/3
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 13. listopadu a 19. listopadu 2018.
77/3

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

78/3

Bere na vědomí zprávu o postupu tvorby územního plánu a jeho změn.

79/3

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.

80/3

Z: VOSV
T: 12/2019

1. Rozhodlo poskytnout příspěvek členům Zastupitelstva města Vítkova (pověřeným
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství) na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní účastí u svatebních
obřadů v roce 2018 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit příspěvky členům Zastupitelstva města Vítkova (pověřeným k přijímání Z: VOSČŽÚ
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství) na úhradu zvýšených nákladů T: 1/2019
na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní účastí u svatebních obřadů v roce 2018
dle důvodové zprávy.

81/3

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu VISK3, na pořízení nového
automatizovaného knihovního a informačního systému Tritius formou webové služby.
2. Souhlasí v případě získání dotace s předfinancováním pořízení nového
automatizovaného knihovního a informačního systému Tritius.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu VISK3, na pořízení nového automatizovaného
knihovního a informačního systému Tritius.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.

82/3

1. Bere na vědomí návrh na řešení úprav bezbariérového přístupu a předběžné úpravy
prostor bývalé restaurace kulturního domu na klub seniorů.
2. Schvaluje variantu A (umístění výtahu ze strany od parčíku za kulturním domem) řešení
bezbariérového přístupu do klubu pro seniory.

83/3

1. Schvaluje Koncepci přípravy na stárnutí populace ve Vítkově na období následujících
patnácti let.
2. Ukládá zapracovat jednotlivá opatření do strategického dokumentu města Vítkova.

84/3

Bere na vědomí zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2018.

85/3

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za rok
2018 a připravovaných akcích na rok 2019.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za rok
2019 a připravovaných akcích na rok 2020.

86/3

1. Schvaluje stipendijní řád gymnázia pro Základní Školu a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace, IČ: 69987181 s účinnosti od 1.2.2019 dle důvodové zprávy.
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Z: S,VOK
T: 12/2018
Z: S,VOK
T: 3/2019

Z: VOS,VOK,
VOSV,
VOVÚPŽP
T: 1/2019

Z: VOS
T: 12/2019

2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o. o usnesení ZM.
87/3

88/3

89/3

90/3

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. ERS-CZ/2018/1335 o financování projektu
„Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. ERS-CZ/2018/1335
o financování projektu „Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“ v rámci Fondu
mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká
republika - Polsko.
3. Schvaluje navýšení investičních prostředků ve výši 600.000,- na akci „Geopark ve
Vítkově“ na vybudování vodního prvku a veřejného osvětlení.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Vzdělávání 60+“, z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2019.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Vzdělávání 60+“, z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2019.
1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 111.500,- Kč na projekt „Jan Zajíc - 2019“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Jan Zajíc - 2019“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Jan Zajíc - 2019“ za předpokladu schválení
smlouvy zastupitelstvem Moravskoslezského kraje.
4. Ukládá zapracovat finanční požadavek na dofinancování projektu ve výši 67.000,- do
rozpočtu města na rok 2019.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt
„Revitalizace sportovního areálu v ZŠG Vítkov“ z podprogramu Podpora obcí s 3001 –
10000 obyvateli v rámci dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Revitalizace
sportovního areálu v ZŠG Vítkov“ z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000
obyvateli v rámci dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Z: VOS
T: 12/2018

Z: S,VOS
T: 12/2018
Z: VFO
T: 1/2019

Z: VOS
T: 12/2018

Z: S,VOS
T: 1/2019
Z: VFO
T: 1/2019

Z: VOS
T: 2/2019

91/3

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019,
vyhlášeném Moravskoslezským krajem, na projekt „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově
– I. etapa“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově Z: VOS
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019, vyhlášeném
T: 1/2019
Moravskoslezským krajem, na projekt „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově – I. etapa“.

92/3

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Pořízení
traktoru pro práci v lese“ Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou
organizací.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Pořízení traktoru pro práci v lese“ formou
návratné finanční výpomoci ve výši 2 500 000,- Kč, realizovaného Technickými
službami Vítkov, příspěvkovou organizací.
3. Ukládá zajistit předfinancování projektu z rezervního fondu lesa.
4. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitele Technických služeb města
Vítkova, p.o.

93/3

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora bydlení, podprogramu
117D063 – Technická infrastruktura, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na
projekt „8 TI Vítkov“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
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Z: VFO
T: 2/2019
Z: VOS
T: 12/2018

2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci programu Podpora bydlení, podprogramu
117D063 – Technická infrastruktura, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na
projekt „8 TI Vítkov“.
94/3

95/3

96/3

97/3

98/3

99/3

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkově, ve výzvě Moravskoslezského kraje – Podpora technických
a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání
osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže na projekt „Robotika,
automodeláři, EVO“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci ve výzvě Moravskoslezského kraje – Podpora technických
a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání
osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže na projekt „Robotika,
automodeláři, EVO“.
3. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Robotika, automodeláři, EVO“ formou
návratné finanční výpomoci v maximální výši 70.000,- Kč.
4. Ukládá v případě přiznané dotace provést rozpočtové opatření na předfinancování
projektu „Robotika, automodeláři, EVO“.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora obcí s 3001-10000
obyvateli, podprogramu DT 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací,
vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt „Oprava místní komunikace ul.
Úvozní, Vítkov“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci programu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli,
podprogramu DT 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací, vyhlášeném
Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt „Oprava místní komunikace ul. Úvozní,
Vítkov“.

Z: VOS
T: 5.2.2019

Z: VOS,ŘSVČ
T: 2/2019

Z: VFO
T: 6/2019

Z: VOS
T: 28.2.2019

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkově, ve výzvě Moravskoslezského kraje – Program na podporu zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019, na
projekt „Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01
Vítkově, ve výzvě Moravskoslezského kraje – Program na podporu zvýšení kvality
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019, na projekt
„Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov“.
3. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Oprava toalet sociálních služeb Tunnel
Vítkov“ formou návratné finanční výpomoci v maximální výši 426.000,- Kč.
4. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 20 % spolupodílu na projekt
„Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov“.
5. Ukládá v případě přiznané dotace provést rozpočtové opatření na předfinancování
projektu „Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov“.

Z: VFO
T: 6/2019

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČ: 70996288 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČ: 70996288 dle důvodové zprávy.

Z: ŘMŠ
T: 2/2019

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Základní školy
a gymnázia Vítkov, p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle
přiloženého seznamu.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.

Z: ŘZŠaG
T: 2/2019

Z: VOS,ŘSVČ
T: 2/2019

1. Bere na vědomí žádost TS Vítkov, p.o o navýšení maximální výše těžby dřeva pro rok
2018 na 1 900 m3.
2. Schvaluje maximální výši těžby dřeva 1 900 m3 pro rok 2018.
Z: ŘTS
3. Ukládá dodržet maximální výši těžby dřeva 1 900 m3 pro rok 2018.
T: 31.12.2018
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100/3

1. Bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 1429/28 ze dne 26. 9. 2018 a usnesením
RM č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018, nový znalecký posudek č. 2501 spol. qdq services,
s. r. o., Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, o ceně obvyklé (tržní) 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 v kat. území Vítkov manželům
Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu Daníčkovi, nar. 31.12.1963, oba trvale
bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, ve výši Kč 59.312,-, tj. 87,-/m2 (po zaokrouhlení).
2. Bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 1429/28 ze dne 26. 9. 2018 a usnesením
RM č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018, nový znalecký posudek č. 2514 spol. qdq services,
s. r. o., Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, o ceně zjištěné (dle cenového předpisu) 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. 310225/2018 pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2
v kat. území Vítkov manželům Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu Daníčkovi,
nar. 31.12.1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, ve výši Kč 572.110,-, tj.
839,-/m2 (po zaokrouhlení).

101/3

Revokuje usnesení ZM č. 996/21 ze dne 30. 8. 2018 v tomto znění:
„1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 209/1
zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 155 m2 nebo jeho část o výměře cca 145 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem), parc. č. 210/1 zahrada o výměře 225
m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky u RD
žadatelů čp. 270 na Oderské ul. ve Vítkově. Základní kupní cena bude stanovena dle
rozsahu svažitosti a zamokření znázorněném v polohopisném plánu ve výši Kč 100,-/m2
– Kč 200,-/m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu
ponese kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc.
č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 155 m2 nebo jeho část o výměře cca
145 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), parc. č. 210/1 zahrada
o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemky u RD žadatelů čp. 270 na Oderské ul. ve Vítkově za základní kupní cenu, která
bude stanovena dle rozsahu svažitosti a zamokření znázorněném v polohopisném plánu
ve výši Kč 100,-/m2 – Kč 200,-/m2 a úhradu nákladu za vyhotovení geometrického plánu
a polohopisného plánu kupujícími.

102/3

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1429/28 ze dne 26. 9. 2018 a usnesením RM
č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018, prodat pozemky 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 v kat. území Vítkov manželům Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu
Daníčkovi, nar. 31.12.1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, za cenu dle
znaleckého posudku qdq services, s.r.o., ve výši Kč 59.312,-.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu za podmínky úplné úhrady dlužného bezdůvodného
obohacení dle usnesení RM č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018 ve výši Kč 9.216,-.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc.
T: 12/2018
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 v kat. území Vítkov manželům Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu
Daníčkovi, nar. 31.12.1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, za cenu dle
znaleckého posudku qdq services, s.r.o., ve výši Kč 59.312,- a úhradu nákladu za
vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu kupujícími, za podmínky úplné
úhrady dlužného bezdůvodného obohacení dle usnesení RM č. 2993/79 ze dne
16. 10. 2018 ve výši Kč 9.216,-.
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103/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 41/2 ze dne 14. 11. 2018, darovací smlouvu
č. OP/45/j/2018/TSÚ//Rol mezi Městem Vítkovem, jako dárce, a Moravskoslezským
krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692,
zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711,
DIČ: CZ00095711, zastoupena ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem
Böhmem, jako obdarovaný, na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 153/10 ostatní
plocha, a to dle geometrického plánu č. 3060-93/2017 pozemku parc. č. 153/50 ostatní
plocha – manipulační plocha o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou příspěvkovou organizací, a to
nejpozději do 31. března 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude
usnesení ZM platnosti.

Z: VFO
T: 3/2019

104/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1430/28 ze dne 26. 9. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Petrem Dohnálkem, nar. 10. 7. 1960,
a Jitkou Dohnálkovou, nar. 20. 9. 1968, oba trvale bytem Budišovská 252, 749 01
Vítkov, na prodej částí pozemků parc. č. 2333/1 trvalý travní porost a parc. č. 2334/1
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3136-118/2018 pozemků parc. č. 2333/4
trvalý travní porost o výměře 81 m2 a parc. č. 2334/6 ostatní plocha o výměře 104 m2
v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 175,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 1/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

105/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 40/2 ze dne 14. 11. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Radimem Čumpelíkem, nar. 15. 7. 1976,
a Veronikou Čumpelíkovou, nar. 2. 3. 1984, oba trvale bytem Opavská 823/61, 708 00
Ostrava - Poruba, na prodej části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 3140-42/2018 pozemku parc. č. 2594/66trvalý travní porost
o výměře 193 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

106/3

107/3

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný
dvůr o výměře cca 50 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatelky vč. nejbližšího okolí, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupující,
nejpozději však do 30. dubna 2019, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a nádvoří
– společný dvůr o výměře cca 50 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatelky vč. nejbližšího okolí,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupující, nejpozději však do 30. dubna 2018.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný
dvůr o výměře cca 33 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatelů vč. nejbližšího okolí, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
kupujícími, nejpozději však do 30. dubna 2019, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 1/2019

Z: VFO
T: 4/2019

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a nádvoří
– společný dvůr o výměře cca 330 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatelů vč. nejbližšího okolí,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do 30. dubna 2018.

Z: VFO
T: 4/2019

108/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1396/27 ze dne 29. 8. 2018, smlouvu o zřízení
věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a Janem Kolbem, nar. 27. 3. 1979, bytem Lesní 758,
749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem vybudování kanalizační
přípojky v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemkům parc.
č. 1871 zahrada a parc. č. 1870 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je RD čp. 758
na Lesní ul. ve Vítkově, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) Z: S,VFO
se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 1/2019
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.

109/3

Revokuje usnesení ZM č. 1392/27 ze dne 29. 8. 2018:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca
150 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 121 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště
U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu kupující, nejpozději však do 30. listopadu 2018, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 150 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 121 ve Vítkově – Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu kupující, nejpozději však do 30. listopadu 2018.“

110/3

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 3127-92/2018 díl „a“ o výměře 254 m2 v kat. území Vítkov,
který je tímto geometrickým plánem přisloučen k pozemku žadatelky jako pozemek
k rekreaci u chaty č. e. 121 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to
dle geometrického plánu č. 3127-92/2018 díl „a“ o výměře 254 m2 v kat. území
Vítkov, který je tímto geometrickým plánem přisloučen k pozemku žadatelky jako
pozemek k rekreaci u chaty č. e. 121 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující.
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Z: VFO
T: 1/2019

111/3

Revokuje usnesení ZM č. 1393/27 ze dne 29. 8. 2018:
„1. Rozhodlo prodat část, popř. 2 části, pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 144E ve Vítkově – Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude
zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do 30. listopadu
2018, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část, popř. 2 části, pozemku parc. č. 2594/1 trvalý
travní porost o výměře cca 320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek u chaty žadatelů č. e. 144E ve Vítkově – Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude
zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do 30. listopadu
2018.“

112/3

1. Rozhodlo ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 3134-113/2018 pozemek parc. č. 2594/65 trvalý travní porost
o výměře 491 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek u chaty žadatele č. e. 144E
ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 50,-/m2,
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle Z: VFO
T: 1/2019
geometrického plánu č. 3134-113/2018 pozemek parc. č. 2594/65 trvalý travní porost
o výměře 491 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek u chaty žadatele č. e. 144E
ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 50,-/m2,
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím.

113/3

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 809/4 ostatní plocha o výměře 25 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města od MUDr. Lenky Škařupové, nar. 5. 6. 1971, bytem
Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, za účelem majetkoprávního vypořádání komunikace
Selská ul. – spojka s ul. Školní, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek katastru) bude hradit město.
2. Schvaluje kupní smlouvu mezi MUDr. Lenkou Škařupovou, nar. 5. 6. 1971, bytem
Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující,
na koupi pozemku parc. č. 809/4 ostatní plocha o výměře 25 m2 v kat. území Vítkov
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + náklady spojené s koupí pozemku, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. ledna 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávající, pozbude
usnesení ZM platnosti.

114/3

1. Rozhodlo koupit části pozemků parc. č. 1232 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1234
zahrada, a to dle geometrického plánu č. 3117-80/2018 pozemky parc. č. 1232/2 ostatní
plocha o výměře 29 m2 a parc. č. 1234/2 zahrada o výměře 61 m2 v kat. území Vítkov
do vlastnictví města od:
 Ivo Kurečky, nar. 6. 3. 1967, bytem Grudova 1177/12, 747 05 Opava 5, id. 1/3,
 Lubomíra Kurečky, nar. 30. 8. 1962, bytem Antonína Sovy 1517/39, 747 05 Opava 5,
id. 1/3,
 Radka Kurečky, nar. 31. 1. 1972, bytem Fučíkova 352, 749 01 Vítkov, id. 1/3,
za účelem rozšíření komunikace Polní ul. Náklady spojené s převodem (vypracování
geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude hradit město.
2. Ukládá vyhotovit rozpočet nového oplocení a jeho výstavbu dle dohodnutého typu
oplocení s Ivo Kurečkou, Lubomírem Kurečkou a Radkem Kurečkou.
3. Ukládá FO předložit ZM rozpočet nového oplocení a návrh kupní smlouvy.
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T: 1/2019

Z: S,ŘTS
T: 4/2019
Z: VFO
T: 6/2019

115/3

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vývoji a stavu převodu pozemků, a to bezúplatného
nabytí částí pozemků parc. č. 244/1 ostatní plocha a parc. č. 2759 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 634-99/2018 pozemků parc. č. 244/4 ostatní plocha o výměře
106 m2 a parc. č. 2759/2 ostatní plocha o výměře 46 m2 v kat. území Klokočov
u Vítkova, vč. podmínky, že město na své náklady vybuduje oplocení na nově vytýčené
hranici dotčených pozemků, do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
za účelem rozšíření zázemí u sokolovny v Klokočově, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude
hradit město.
2. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vývoji a stavu převodu části pozemku parc. č. st.
96/3 zastavěná plocha a nádvoří, vč. zděné stavby, která je součástí tohoto pozemku a to
dle geometrického plánu č. 634-99/2018 pozemku parc. č. st. 96/5 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 78 m2, vč. zděné stavby, která je součástí tohoto pozemku, v kat.
území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
za účelem zajištění skladovacích prostor pro sokolovnu, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude
hradit město.
3. Ukládá FO informovat ZM o vývoji převodu.
Z: VFO
T: 6/2019

116/3

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018 prodat části
pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304 orná půda o souhrnné výměře cca
1340 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 2 důvodové zprávy
Vítězslavu Tomešovi, nar. 3. 12. 1973, trvale bytem nám. J. Zajíce 13, 749 01 Vítkov
za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy
Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy,
Z: VFO
a to na nejbližší možném zasedání ZM po obdržení geometrického plánu.
T: 2019

117/3

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018 prodat části
pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304 orná půda o souhrnné výměře cca
1340 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 4 důvodové zprávy
manželům Martinu Rokosovi, nar. 14. 4. 1987, a Veronice Rokos, nar. 16. 1. 1988, oba
trvale bytem Komenského 142, 749 01 Vítkov za nabídnutou kupní cenu ve výši
Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy, a to na
Z: VFO
nejbližší možném zasedání ZM po obdržení geometrického plánu.
T: 2019

118/3

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018 prodat části
pozemků parc. č. 1303/1 orná půda a parc. č. 1304 orná půda o souhrnné výměře cca
1340 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 5 důvodové zprávy
manželům Ing. Václavu Říčnému, nar. 24. 3. 1991, trvale bytem Boženy Němcové 945,
749 01 Vítkov, doručovací adresa Švermova 539, 749 01 Vítkov, a Ing. Kateřině Říčné,
nar. 17. 5. 1991, trvale bytem Lískovec 343, 738 01 Frýdek - Místek, doručovací adresa
Švermova 539, 749 01 Vítkov, za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH
v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy, a to na
Z: VFO
nejbližší možném zasedání ZM po obdržení geometrického plánu.
T: 2019
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1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018 prodat část pozemku
parc. č. 1156/1 ostatní plocha o výměře cca 1200 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného domu
označeného dle situačního plánu č. 6 důvodové zprávy manželům Aleši Duskovi, nar.
5. 4. 1980, a Ľudmile Duskové, nar. 3. 10. 1982, oba trvale bytem Fučíkova 379, 749 01
Vítkov za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem
tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy, a to
Z: VFO
na nejbližší možném zasedání ZM po obdržení geometrického plánu.
T: 2019

120/3

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018 prodat části
pozemků parc. č. 1144/1 zahrada a parc. č. 1148/1 zahrada o souhrnné výměře cca
1200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
výstavby rodinného domu označeného dle situačního plánu č. 8 důvodové zprávy Janě
Hellebrandové, nar. 20. 2. 1977, trvale bytem nám. J. Zajíce 13, 749 01 Vítkov
za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy
Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy, a to
Z: VFO
na nejbližší možném zasedání ZM po obdržení geometrického plánu.
T: 2019

121/3

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 208 orná půda o výměře 977 m2, parc. č. 209 orná
půda o výměře 1866 m2, parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 834 m2 a parc. č. 210/2
ostatní plocha o výměře 249 m2 v kat. území Jelenice, jako pozemky k zemědělskému
hospodaření za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, jenž na své náklady nechá
vyhotovit kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 208 orná půda o výměře 977 m2, parc.
č. 209 orná půda o výměře 1866 m2, parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 834 m2
a parc. č. 210/2 ostatní plocha o výměře 249 m2 v kat. území Jelenice, jako pozemky
k zemědělskému hospodaření za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, jenž
na své náklady nechá vyhotovit kupující, s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení znaleckého posudku kupujícím, nejpozději však do 30. dubna 2019.
3. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 156 orná půda o výměře 6004 m2 v kat. území
Jelenice, jako pozemek k zemědělskému hospodaření za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem, jenž na své náklady nechá vyhotovit kupující, dle důvodové
zprávy.
4. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

122/3

123/3

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1251/25 ze dne 25. 4. 2018, 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, dle důvodové zprávy. Ostatní náklady spojené
s převody (např. vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude
hradit město.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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 dle předloženého
geometrického plánu č. 93-91/2018.
3. Bere na vědomí zprávu o opatrovnictví jednoho z vlastníků směňovaných pozemků.
4. Ukládá FO předložit ZM ke schválení návrh směnné smlouvy na nejbližším možném
zasedání po obdržení zprávy o schválení této směnné smlouvy opatrovnickým soudem.
1. Schvaluje předložený dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č. 0317582459/LCD na realizaci
rekonstrukce městského kina mezi Městem Vítkov, IČ 00300870, se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem 140 00 Praha
4, Olbrachtova 1929/62 s podmínkou, že dílo nebude dokončeno do 20.12.2018.
V opačném případě pozbývá toto usnesení platnosti.
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Z: VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 1/2019

Z: VFO
T: 12/2018

Z: VFO
T: 2019

2. Ukládá Dodatek č. 1 Smlouvu o úvěru č. 0317582459/LCD uzavřít.

124/3

1. Schvaluje předložený dodatek č. 2 smlouvy o úvěru č. 317583419 na realizaci III. etapy
městské skládky mezi Městem Vítkov, IČ 00300870, se sídlem nám. Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem 140 00 Praha 4,
Olbrachtova 1929/62.
2. Ukládá Dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru č. 317583419 uzavřít.

125/3

Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2020 až 2021.

126/3

1. Schvaluje Technickým službám města Vítkova, p. o. vykrytí ztráty z hospodaření v lese
z Rezervního fondu města na obnovu lesa.
2. Ukládá řešit ztrátu příspěvkem na les z fondu pro obnovu lesa.

127/3

129/3

Z: S,VFO
T: 12/2018

Z: VFO
T: 12/2018

1. Schvaluje úpravu závazného ukazatele, realokaci neinvestičního příspěvku na provoz TS
pro rok 2018 takto:
1) Navýšení příspěvku na provoz kompostárny + 320 tis. Kč na vrub příspěvku na správu
vodovodů - 200 tis. Kč a správu kanalizací -120 tis. Kč
2) Navýšení příspěvku na separaci odpadu +50 tis. Kč na vrub příspěvku na provoz
sběrného dvoru -50 tis. Kč
3) Navýšení příspěvku na veřejné osvětlení + 50 tis. Kč na vrub příspěvku na provoz AČ
– 50 tis. Kč
4) Navýšení příspěvku na správu hřbitovů + 100 tis. Kč na vrub příspěvku na provoz AČ
– 100 tis. Kč.
2. Schvaluje úpravu závazného ukazatele, neinvestičního příspěvku na odpisy a jeho odvod
pro rok 2018 takto:
1) TS snížením o 579 tis. Kč
2) MŠ navýšením o 22.770 Kč
3) SVČ navýšením o 3.182 Kč
3. Ukládá informovat ředitele TS, MŠ, SVČ a odbor služeb o schválených úpravách
T:12/2018
závazných ukazatelů.
Z: VFO
4. Ukládá změnu výše odpisů řešit rozpočtovým opatřením č. 13/2018.

128/3

Z: S,VFO
T: 12/2018

1. Schvaluje nabídku České spořitelny, a.s. s pevnou úrokovou sazbou úvěru ve výši
2,38%, p. a.
2. Schvaluje smlouvu o úvěru mezi Městem Vítkov a Českou spořitelnou, a.s. na úvěr ve
výši 16 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 2,38% p. a. a s čerpáním úvěru v roce 2019
a osmiletou splatností.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou.

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 12/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 3.043.880,23 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č.12/2018.

Z: VFO
T: 1/2019

Z: VFO,S
T: 1/2019

Z: VFO
T: 12/2018

3. Zplnomocňuje radu města ke schválení rozpočtového opatření č. 13/2018, které bude
předloženo v lednu příštího roku.
130/3

1. Souhlasí dle § 85, písm. f zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, se vzdáním se práva
na prominutí smluvní pokuty ve výši sjednané ve smlouvě č. 2017/00224.
2. Pověřuje radu města ke stanovení výše smluvní pokuty vůči zhotoviteli Společnost kino
Vítkov na stavbě „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.
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Z: S
T: 12/2018

131/3

1. Schvaluje deficitní rozpočet města Vítkova pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu takto:
- rozpočtové příjmy ve výši 150 mil. Kč,
- rozpočtové výdaje ve výši 172 mil. Kč,
- financování ve výši 12,2 mil. Kč z vlastních finančních prostředků města a 16 mil. Kč
z investičního úvěru kryje kromě deficitu rozpočtu i splátky úvěrů z roku 2018 ve výši
6,2 mil. Kč.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2019 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

132/3

Stanovuje Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města
od 1.1.2019.

133/3

1. Bere na vědomí § 153 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
2. Stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a 3 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích za měsíc
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
 člena zastupitelstva
1 974,- Kč,
 člena rady
7 897,- Kč,
 předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního
orgánu
3 948,-Kč,
 člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
3 290,- Kč,
ode dne 1.1.2019.
3. Stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a 3, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce odměnu
jako souhrn odměn za výkon funkcí
 člena rady a předsedy výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu ve výši 11 845,- Kč,
 člena rady a předsedy výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu a předsedy výboru zastupitelstva,
komise rady, zvláštního orgánu ve výši 15 793,- Kč,
 člena rady a předsedy výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu a člena výboru zastupitelstva, komise
rady, zvláštního orgánu ve výši 15 135,- Kč,
 člena rady a člena výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu a člena výboru zastupitelstva, komise
rady, zvláštního orgánu ve výši 14 477,- Kč,
 člena rady a člena výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu ve výši 11 187,- Kč,
 předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního
orgánu a předsedy výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu ve výši 7 896,- Kč,
 člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního
orgánu a člena výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu 6 580,- Kč,
 předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního
orgánu a člena výboru zastupitelstva, komise rady,
zvláštního orgánu 7 238,- Kč,
ode dne 1.1.2019.
4. Stanoví že, v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
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5. Stanoví informaci o termínu vyplácení odměn zastupitelům města. Výplatním termínem
je dvanáctý kalendářní den následujícího měsíce. Připadne-li tento den na den
pracovního volna, je výplatním termínem den předcházející dni pracovního volna či
klidu. Termín vyplácení odměn pro volební období 2018-2022 může být změněn
změnou pracovního řádu.
134/3

Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce, v konkrétním
případě nezbytně nutné k výkonu funkce u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou
v pracovním poměru.

135/3

Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální částkou ve výši 100,- Kč/1hodinu,
nejvýše však do částky 1000,- Kč, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, a to od 1.1.2019.

136/3

1. Schvaluje Fond zaměstnavatele – Základní ustanovení.
2. Schvaluje Přílohu č. 1 - Zásady pro použití prostředků fondu.
3. Schvaluje Přílohu č. 2 - Správní rada.
4. Ukládá předložit případné návrhy na změny fondu zaměstnavatele.

137/3

138/3

139/3

140/3

1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2019.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2020.
1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2018.
2. Ukládá zpracovat nový Akční plán města Vítkova na čtyřleté období 2019-2022
a předložit jej ke schválení zastupitelstvu města.
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za
rok 2019.
1. Schvaluje vybudování záchytných kotců pro psy na území města Vítkova.
2. Schvaluje lokalitu č. 3 na parc. č. 585 v k.ú. Vítkov dle důvodové zprávy, vhodnou
k umístění záchytných kotců.
3. Ukládá připravit projektovou dokumentaci k vybudování záchytných kotců pro psy.
1. Zřizuje Sportovní výbor zastupitelstva města na volební období 2018-2022.
2. Stanoví počet členů sportovního výboru na 11.
3. Volí Mgr. Petra Molka předsedou sportovního výboru zřízeného zastupitelstvem města
Vítkova.
4. Volí Milana Snášela, Bc. Petra Dobeše, Martinu Krejčí, Ing. Šárku Medunovou, Jiřího
Grigiera, Pavla Cihláře, Ing. Radku Zouharovou, Ing. Šárku Petrtýlovou, Ing. Václava
Vašátka za členy sportovního výboru zřízeného zastupitelstvem města Vítkova.
5. Ukládá předat předsedovi a členům sportovního výboru jmenovací dekrety.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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T: 2/2019

Z: MS
T: 1/2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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