USNESENÍ
29. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 16. července 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1239/29/28 do č. 1273/29 )
Zastupitelstvo města:
1239/29
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1240/29

1. Ověřuje soulad Územního plánu Vítkova s Politikou územního rozvoje České
republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem, se
stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – dle přiloženého odůvodnění Územního
plánu Vítkov, doplněného pořizovatelem dle ustanovení § 53 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití
§ 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Vítkov.

1241/29

1.

Schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu „Pozvánka na Vítkovsko“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši max. 59.400 Kč.

2.

Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
městem Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava na realizaci
projektu „Pozvánka na Vítkovsko“.

3. Ukládá Starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1242/29

Z: S, VOK
T: srpen 2014

1. Schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku uzavřené dne 15. 5.
2014 na realizaci projektu „Přijeďte k nám na víkend“ mezi městem Vítkov a
Regionem Bílé Karpaty, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
Z: S, VOK
T: 07/2014

2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1243/29

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 5.808.413,70 Kč na projekt „Sběrný dvůr Vítkov na
odstavné ploše v Dělnické ulici“ v rámci Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.
2. Schvaluje smlouvu č. 12134964 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu Životní prostředí.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 12134964 o poskytnutí podpory ze

Státního fondu životního prostředí ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu
Životního prostředí.
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Z: S, VOS
T: 07/2014

1244/29

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 1.960.700,94 Kč na projekt „Pořízení technologie pro
kompostárnu Vítkov – Nové Těchanovice“ v rámci Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, oblast podpory 4.1- Zkvalitnění nakládání s odpady.
2. Schvaluje smlouvu č. 12135604 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu Životního prostředí.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 12135604 o poskytnutí podpory ze

Státního fondu životního prostředí ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu
Životního prostředí.
1245/29

1. Schvaluje dohodu o provedení opravy ul. Wolkerova ve Vítkově– stávajících
žulových kostek silnice III/4428( Wolkerova) v místě křížení silnice III/4621(
Těchanovická) za spoluúčasti Města Vítkova ve výši 112.000,- Kč včetně DPH a
SSMSK, p.o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava.
2. Ukládá starostovi města podepsat dohodu o provedení opravy ul. Wolkerova ve
Vítkově– stávajících žulových kostek silnice III/4428( Wolkerova) v místě křížení
silnice III/4621( Těchanovická) za spoluúčasti Města Vítkova ve výši 112.000,- Kč
včetně DPH a SSMSK, p.o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava.

1246/29

1247/29

Z: S, VOS
T: 07/2014

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí na projekt „Energetické úspory objektu
ubytovny SVČ v Klokočově“.
2. Schvaluje potvrzení o přijetí dotace na základě rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí o poskytnutí dotace v rámci operačního programu Životní prostředí na
projekt „Energetické úspory objektu ubytovny SVČ v Klokočově“ dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá starostovi města podepsat Potvrzení o přijetí dotace na základě rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci operačního programu
Životní prostředí na projekt „Energetické úspory objektu ubytovny SVČ
v Klokočově“.

Z: VOS, S
T: 07/2014

Z: VOS
T: 07/2014

1. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ev. č.
00171/2014/EP mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ev.
č..00171/2014/EP mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.

1248/29

Vydává Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova
s účinností od 01.08.2014.

1249/29

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt části pozemků parc. č. 1769 stpl.-zbor, parc. č. 1770/1
zahrada a parc. č. 1772 stpl.-zbor v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
2. Rozhodlo úplatně nabýt pozemek parc. č. 1773 zahrada a části pozemků parc. č. 1769
stpl.-zbor, parc. č. 1770/1 zahrada a parc. č. 1772 stpl.-zbor v kat. území Vítkov do
vlastnictví města Vítkova od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3 – Žižkov. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku.
3. Ukládá FO požádat Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, o převod pozemků dle bodu 1 a 2.
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Z: S, VOS
T: 07/2014

Z: VFO
T: 08/2014

1250/29

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.
2. Ukládá FO požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, prostřednictvím Územního pracoviště Ostrava,
Z: VFO
odboru Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava, o
T: 08/2014
bezúplatný převod pozemku parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice do
vlastnictví města Vítkova.

1251/29

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 1860 ostpl. o výměře cca 15 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek ke zřízení parkovacího místa, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 07/2014

1252/29

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 153/9 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 2869-96/2014 pozemky parc. č. 153/46 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č.
159/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a parc. č. 159/48 ostatní plocha o
výměře 4 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemky tvoří jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatele.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 153/9 ostatní plocha, a to dle
T: 07/2014
geometrického plánu č. 2869-96/2014 pozemky parc. č. 153/46 ostatní plocha o
2
2
výměře 16 m , parc. č. 159/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m a parc. č.
159/48 ostatní plocha o výměře 4 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemky tvoří jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatele.
Z: VFO
3. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
T: 07/2014

1253/29

1. Rozhodlo neprodat bytový dům čp. 421, který je součástí pozemku parc. č. 873
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemky parc. č. 873 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 518 m2 a parc. č. 872 ostatní plocha o výměře 285 m2 v kat. území Vítkov, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

1254/29

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 876/1 ostatní plocha o výměře cca 660 m2
v kat. území Vítkov za kupní cenu 69,- Kč za m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
T: 07/2014

2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

1255/29

Z: VFO
T: 07/2014

1. Neschvaluje slevu kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 2120/2 zahrada o výměře
737 m2 v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
3. Revokuje usnesení o záměru na prodat pozemek par.c.2120/2 zahrada o výměře 737

m2 v kat.území Vítkov.
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Z: VFO
T: 07/2014

1256/29

1. Rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 162/2 zahrada o výměře 156 m2, parc. č. 163/3
zahrada o výměře 273 m2 a parc. č. st. 43 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m2,
vč. domu čp. 33, který je součástí tohoto pozemku, v kat. území Jelenice, dle důvodové
zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá informovat všechny zúčastněné strany o rozhodnutí ZM
T: 07/2014

1257/29

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 3206/12 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 238
m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, za kupní cenu dle znaleckého posudku.
2. Ukládá požádat Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
o koupi pozemku parc. č. 3206/12 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 238 m2 v kat. Z: VFO
T: 08/2014
území Vítkov.

1258/29

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 3206/13 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 443
m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Josefa Šrámka, bytem
Dělnická 717, Vítkov, za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem uhradí město.
2. Ukládá požádat Josefa Šrámka, bytem Dělnická 717, Vítkov, o koupi pozemku parc. č. Z: VFO
T: 08/2014
3206/13 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 443 m2 v kat. území Vítkov.

1259/29

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 3206/1 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 458
m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Jiřiny Čechové, bytem Křivá
699, Vítkov, za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že veškeré náklady spojené
s převodem uhradí město.
2. Ukládá požádat Jiřinu Čechovou, bytem Křivá 699, Vítkov, o koupi pozemku parc. č.
3206/1 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 458 m2 v kat. území Vítkov.

1260/29

1. Revokuje usnesení ZM č. 1228/28 ze dne 28. 5. 2014:
„1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3207/10 orná půda a část pozemku parc. č.
3207/13 orná půda o souhrnné výměře cca 7000 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě průmyslového
objektu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, dle důvodové zprávy
2. ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 3207/10 orná půda a část pozemku
parc. č. 3207/13 orná půda o souhrnné výměře cca 7000 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě průmyslového
objektu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, dle důvodové zprávy“.
1. Rozhodlo prodat pozemky, popř. jejich části, parc. č. 3204/4 orná půda, parc. č.
3204/12 orná půda, parc. č. 3207/10 orná půda a parc. č. 3207/13 orná půda o souhrnné
výměře cca 7000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemky k výstavbě průmyslových objektů v průmyslové zóně na
Dělnické ul. ve Vítkově, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky, popř. jejich části, parc. č. 3204/4 orná půda,
parc. č. 3204/12 orná půda, parc. č. 3207/10 orná půda a parc. č. 3207/13 orná půda o
souhrnné výměře cca 7000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov jako pozemky k výstavbě průmyslových objektů v průmyslové zóně na
Dělnické ul. ve Vítkově, dle důvodové zprávy.

1261/29

1. Revokuje usnesení ZM č. 1143/26 ze dne 26.02.2014:
„1. Rozhodlo o prodeji části pozemku parc. č. 3204/5 orná půda o výměře cca 7500 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Vítkov.
2.Ukládá vyhlásit záměr prodat část pozemku parc. č. 3204/5 orná půda o výměře cca
7500 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Vítkov dle

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 16. 07. 2014

Strana 4 (celkem 8)

Z: VFO
T: 08/2014

schválených Zásad pro prodej nemovitostí a pronájem pozemků ve vlastnictví města
Vítkova.“
1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 3204/5 orná půda a parc. č. 3204/4 orná půda o
souhrnné výměře cca 5000 m2 - 7500 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě
průmyslového objektu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, a to takto: výběr
kupujícího obálkovou metodou, minimální základní kupní cena ve výši Kč 200,-/m2 .
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 3204/5 orná půda a parc. č.
3204/4 orná půda o výměře cca 5000 m2 - 7500 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě průmyslového objektu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, a to Z: VFO
takto: výběr kupujícího obálkovou metodou, minimální základní kupní cena ve výši Kč T: 07/2014
200,-/m2 .
3. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou s jednotlivými
návrhy kupních smluv na zasedání ZM dne 3.9.2014.

Z: VFO
T: 09/2014

1262/29

1. Neschvaluje navrhované uložení přípojek inženýrských sítí dle předložené koordinační
situace č. C 03, 04/2014, v pozemcích parc. č. 1350/7 ostpl., parc. č. 1353 ostpl. a parc.
č. 1345 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení splaškové
kanalizační přípojky a plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 1350/15 ostpl. v rámci
výstavby RD manželům Martinu a Daniele Koštúrovým, Selská 948, Vítkov, dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje uložení přípojek inženýrských sítí dle návrhu odboru výstavby nebo
finančního odboru v pozemcích parc. č. 1350/7 ostpl., parc. č. 1353 ostpl. a parc. č.
1345 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení splaškové
kanalizační přípojky a plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 1350/15 ostpl. v rámci
výstavby RD manželům Martinu a Daniele Koštúrovým, Selská 948, Vítkov, dle
důvodové zprávy.
3. Schvaluje navrhované uložení přípojek inženýrských sítí dle předložené koordinační
situace č. C 03, 04/2014, v pozemku parc. č. 1420 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky, chodníku a sjezdu k pozemku parc. č.
1350/15 ostpl. v rámci výstavby RD manželům Martinu a Daniele Koštúrovým, Selská
948, Vítkov.
4. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v pozemcích parc. č. 1420 ostpl., parc. č.
1350/7 ostpl., parc. č. 1353 ostpl. a parc. č. 1345 ostpl. v kat. území Vítkov v souladu
s podmínkou uvedenou v bodě 2/ za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky, chodníku a sjezdu, splaškové kanalizační přípojky a plynovodní přípojky
k pozemku parc. č. 1350/15 ostpl., kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a manželé Martin a Daniela Koštúrovi, Selská 948, Vítkov, budou
oprávněnými z věcného břemene. Jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene
bude stanoven znaleckým posudkem.
5. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a manželi Martinem a Danielou Koštúrovými,
Selská 948, Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
6. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských
sítí se jmenovanými, a to nejpozději do 31. října 2014. Pokud v této lhůtě nedojde
Z: S, VFO
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
T: 10/2014
břemene těmto žadatelům platnosti.

1263/29

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v pozemku parc. č. 1133 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem podzemního vedení kanalizace včetně přepojení 73 ks kanalizačních
přípojek, obnovy 5 ks uličních vpustí a zřízení 3 ks nových uličních vpustí
na Fučíkově ul. ve Vítkově, v rámci stavby „Vítkov,
ul. Fučíkova – rekonstrukce kanalizace“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665,
bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek za zřízení věcného
břemene bude stanoven znaleckým posudkem.
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2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:
45193665, DIČ: CZ45193665, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských
Z: S, VFO
sítí se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. října 2014. Pokud v této lhůtě
T: 10/2014
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1264/29

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1158/26 ze dne 26. 2. 2014, smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. Telefónica Czech Republic, a.s., sídlo: Praha 4, Michle, Za
Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na
základě plné moci spol. Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se
sídlem Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, za
kterou jedná na základě plné moci Ludmila Králová, Mrázná 131/44, Ostrava –
Michálkovice, PSČ 715 00, IČ 74791311, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 6 stpl. a parc. č. 7 zahrada v kat. území Vítkov za účelem zřízení
přeložky podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „VPI Vítkov,
demolice BD Budišovská“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. října 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

1265/29

1266/29

Z: S, VFO
T: 10/2014

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v pozemcích parc. č. 6 stpl. a parc. č. 7
zahrada v kat. území Vítkov za účelem nadzemního vedení NN včetně 2 ks
podpěrných bodů na Budišovské ul. ve Vítkově, v rámci stavby č. „EP-12-8002646,
Vítkov, Budišovská, přeložka vedení NN“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená spol.
ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, Branka u Opavy, PSČ 747 41, IČ: 25371517,
dále zastoupena na základě plné moci ze dne 26. 2. 2014, ev. č. PM/II – 033/2014,
jednatelem Luďkem Kellnerem, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový
poplatek za zřízení věcného břemene činí částku Kč 1.500,- včetně DPH.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. „EP-12-8002646, Vítkov,
Budišovská, přeložka vedení NN“, uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem
Školní 278, Branka u Opavy, PSČ 747 41, IČ: 25371517, dále zastoupena na základě
plné moci ze dne 26. 2. 2014, ev. č. PM/II – 033/2014, jednatelem Luďkem Kellnerem,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S, VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene T: 10/2014
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. „EP-12-8002646, Vítkov,
Budišovská, přeložka vedení NN“ se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31.
října 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
Rozhodlo prodat nebytovou jednotku č. 495/25 na Budišovské ul. č. p. 494 a č. p. 495
ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 494 a
č. p. 495 a pozemcích parc. č. 699 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 700 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov s podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene spočívajícího ve zřizování a provozování rozvodných tepelných zařízení,
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umístěných v nebytové jednotce č. 495/25, sloužících pro dodávku tepla a ohřev teplé
vody, Společenství vlastníků jednotek domu ve Vítkově na Budišovské ulici č. 494
- 495, se sídlem Vítkov, Budišovská ulice 494, okres Opava, PSČ 749 01, IČ
25885511 za kupní cenu ve výši 312 000,00 Kč.
1267/29

1. Neschvaluje žadatelům finanční příspěvek na vybudování plynové přípojky.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

1268/29

Z: VFO
T: 07/2014

1. Schvaluje SVČ účelový neinvestiční transfer ve výši 91.000 Kč na zprovoznění TZ
v Klokočově po její rekonstrukci.
2. Schvaluje SVČ účelový neinvestiční transfer ve výši 60.000 Kč na dopravu do
chorvatského města Poreče na Mistrovství Evropy mažoretek, s podmínkou propagace
města Vítkova formou městského znaku.

1269/29

3. Ukládá FO realizovat rozpočtové opatření ke schváleným účelovým transferům.

Z: VFO
T: 09/2014

4. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov vyúčtovat účelový transfer.

Z: ŘSVČ
T: 12/2014

1. Revokuje usnesení č. 1141/26 ze dne 26. 02. 2014.
2. Pověřuje Radu města Vítkova schvalováním rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
- rozpočtová opatření všech položek pokud byly schváleny zastupitelstvem města
- rozpočtová opatření všech příjmových položek
- rozpočtová opatření všech výdajových položek v rámci paragrafu
- rozpočtová opatření, kterými se navyšuje rozpočet ve stejné výši na straně
příjmů tak výdajů u účelových prostředků.
3. Ukládá FO předkládat rozpočtová opatření ke schválení dle předloženého návrhu Z: VFO
T: 07/2014
pověření.

1270/29

1271/29

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 7/2014, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 15.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 7/2014.

Z: VFO
T: 07/2014

1. Souhlasí s předfinancováním projektu Modernizace učeben na Základní škole a
gymnáziu Vítkov, CZ.1.10/2.1.00/30.01578.
2. Schvaluje Smlouvu o účelové zápůjčce uzavřenou mezi Městem Vítkov a Základní
školou a gymnáziem Vítkov, p. o. ve výši 85% celkových výdajů projektu
Modernizace učeben na Základní škole a gymnáziu Vítkov, CZ.1.10/2.1.00/30.01578
na jeho předfinancování.
3. Schvaluje ZŠ a G transfer ve výši spoluúčasti na projektu, tj. 15% z celkových výdajů
na projektu Modernizace učeben na Základní škole a gymnáziu Vítkov,
CZ.1.10/2.1.00/30.01578.
4. Ukládá uzavřít Smlouvu o zápůjčce mezi městem Vítkov a Základní školou a
gymnáziem Vítkov, p.o.
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Z:
VFO,S,ŘZŠaG
T: 09/2014

5. Ukládá předfinancování projektu Modernizace učeben na Základní škole a gymnáziu Z: VFO
Vítkov, CZ.1.10/2.1.00/30.01578 zapracovat do rozpočtu města rozpočtovým T: 09/2014
opatřením
1272/29

Stanoví počet členů Zastupitelstva města Vítkova pro volební období 2014-2018 na 21
členů.

1273/29

Bere na vědomí zápis z kontroly provedené kontrolním výborem dne 17.června 2014.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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