USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 31. srpna 2011
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 356/9 do č. 409/9)
Zastupitelstvo města:
356/9 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 28.června, 27.července
a 9.srpna 2011.
357/9 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
358/9 1. Rozhodlo o odstoupení od projektu Technologické centrum ORP Vítkov reg. č. CZ.1.06/
2.1.00/06.06713.
2. Ukládá v souladu s Příručkou pro příjemce dotace z IOP informovat poskytovatele dotace
o rozhodnutí odstoupit od projektu Technologické centrum ORP Vítkov.
359/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Městem Budišov nad
Budišovkou dne 5.1.2011.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov
a Městem Budišov nad Budišovkou dne 5.1.2011.

Z: S,VOS
T: 9/2011

Z: S,VOS
T: 10/2011

360/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Melč dne 22.12.2010.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Melč dne 22.12.2010.
361/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Nové Lublice dne
29.12.2010.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Nové Lublice dne 29.12.2010.
362/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Svatoňovice dne
22.12.2010.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Svatoňovice dne 22.12.2010.
363/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Moravice dne
26.01.2011.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Moravice dne 26.01.2011.
364/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Radkov dne 22.12.2010.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Radkov dne 22.12.2010.
365/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Staré Těchanovice dne
22.12.2010.
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2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Staré Těchanovice dne 22.12.2010.
366/9 1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Čermná ve Slezsku dne
13.01.2011.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Čermná ve Slezsku dne 13.01.2011.
367/9 1. Schvaluje dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP
Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí Kružberk dne 21.12.2010.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
Z: S,VOS
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Vítkov a Obcí T: 10/2011
Kružberk dne 21.12.2010.
368/9 1. Rozhodlo o přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Komplexní vzdělávání pro město Vítkov; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00064.
2. Schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/69 vydané Ministerstvem vnitra ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Komplexní vzdělávání pro
město Vítkov“; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00064.
3. Ukládá starostovi města, Ing. Pavlu Smolkovi, podepsat Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/69. Z: VOVS
T: 9/2011
369/9 Vydává „Změnu č. 6 územního plánu města Vítkova formou opatření obecné povahy
č. 01/2011“.

370/9 1. Schvaluje koncepci zahraniční spolupráce Města Vítkova na léta 2011 – 2014.
2. Ukládá starostovi města schválenou koncepci podepsat.

371/9 1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov za I. pololetí roku 2011.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Vítkov za rok 2011.

Z:
S,OVÚP
T: 9/2011

Z: S,VOK
T: 9/2011

Z: VOS
T: 2/2012

372/9 1. Bere na vědomí Dopravní řešení v místní části Zálužné, přijaté oprávněným pracovníkem odboru
služeb.
2. Bere na vědomí úkol zpracování záměru získání dotačních prostředků s následným nákupem
a trvalým rozmístěním informačních radarů ve vybraných místních částech
Vítkova .
Z: VOS
3. Ukládá dopravní řešení v místní části Zálužné, přijaté oprávněným pracovníkem
odboru služeb oznámit obyvatelům obce Zálužné.
T:
15.9.2011
373/9 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt „Rekonstrukce
hřiště, vybudování parkoviště a přístupových chodníků u Základní školy Vítkov, Komenského
754, okres Opava, příspěvková organizace“.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu městem ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů.
374/9 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2011/2012.
375/9 1. Zřizuje Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 585, Vítkov
s účinností od 1.1.2012.
2. Schvaluje Zřizovací listinu Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace s účinnosti od 1. 1. 2012.
3. Ukládá provést zápis do Rejstříku škol a školských zařízení.
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Z: VOS
T: 12/2011

4. Ukládá provést zápis do Obchodního rejstříku.

Z: VOS
T: 1/2012

376/9 Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2011.
377/9 1. Rozhodlo o poskytnutí dotací města na II. pololetí roku 2011 v celkové výši Kč 218.238,vybraným subjektům:

ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE
v Kč

ZŠ Opavská ul.

Ubytování a stravování žáků partnerské školy
Otevření školního hřiště s oslavou 135. výročí založení školy občerstvení
Za tajemstvím přírody s Machem a Šebestovou – materiálové
ZŠ Komenského ul.
náklady
Adaptační programy pro nové kolektivy - materiálové náklady
Mateřská škola Vítkov
Zachraňte pohádky – náklady na dopravu
Mezinárodní žákovský koncert a metodické dny v Nyíregyháze –
Základní umělecká škola
náklady na dopravu
Gymnázium, Vítkov
Ozvučení vestibulu a tělocvičen
SŠ Vítkov - Podhradí
13-tý ročník regionální kadeřnické soutěže – spotřební materiál
KSVČ, Juventus, Karviná,
Zakoupení skákacího hradu se skluzavkou
Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Klokočově – zakoupení
Centrum Vítkov
dvou šlapacích kol
Pomůcky pro automodelářský kroužek – materiálové náklady
Svaz postižených civil. chorobami Činnost v oblasti sociální a kulturní - ozdravné zájezdy
Výstava drobného zvířectva – zakoupení čestných cen, zaplacení
Český svaz chovatelů, ZO Vítkov posuzovatelů zvířat
Kynologický klub, ZO Vítkov
Oprava překážek
Provádění canisterapie jako sociální rehabilitace pro občany na
CANTES,o.s., skupina Opavsko
Vítkovsku – materiálové náklady
Mladí hasiči Vítkov – výbava kroužku, nákup překážek, nájem
Sdruž. hasičů Čech…SDH Vítkov tělocvičny
Karate klub Vítkov
Nájem tělocvičny
Sdružení stol. tenistů města
Vítkova
Stolní tenis – Volný čas mládeže – nájem tělocvičny
Sport. klub ledního hokeje Vítkov Pronájem sportoviště – zimního stadionu
Fotbal club Klokočov
Údržba a chod FC – materiálové náklady
Provoz oddílu šachu – materiálové náklady, cestovné pro
TJ Vítkov
krajskou soutěž družstev
Provoz oddílu kopané- Zabezpečení celoroční činnosti oddílu –
cestovné k zápasům, cestovné na jednání OFS, náklady na
rozhodčí a instruktory
Provoz oddílu nohejbalu – Nohejbal 2011/2012 – cestovné
Oprava oplocení zahrádkářské osady U trati – materiálové
Český zahrádkářský svaz Vítkov náklady

12.960
9.600
8.000
11.360
3.418
10.000
10.000
12.000
0
5.000
6.000
9.000
10.000
6.000
5.000
15.600
3.000
2.500
0
10.000
4.000

56.800
5.000
3.000

2. Ukládá FO předložit RM smlouvy o poskytnutí dotací města na II. pololetí roku 2011 se
schválenými subjekty.

Z: VFO
T: 9/2011

378/9 1. Rozhodlo narovnat majetkoprávní vztahy k pozemku parc. č. 88/1 zahrada o výměře 144 m2
v kat. území Klokočov u Vítkova, u kterého je vedeno duplicitní vlastnictví města Vítkova a pana
Ericha Suchanka, bytem Bruckenstr. 5, 978 55 Trennfeld, Německo, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo uzavřít jednostranné prohlášení Města Vítkova ve prospěch pana Ericha Suchanka, dle
předloženého návrhu jednostranného prohlášení.
3. Ukládá podepsat jednostranné prohlášení a podat návrh na zápis do katastru nemovitostí, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 30. září 2011.
T: 9/2011
379/9 1. Bere na vědomí odstoupení paní Marie Mičkové, bytem Wolkerova 836, Vítkov, a Mgr. Jany
Brožové, bytem Lesní 144, Vítkov, od koupě části pozemku parc. č. 1863/1 orná půda o výměře
cca 330 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada za minimální kupní cenu Kč 200,-/m2 + vypočtenou
daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle
důvodové zprávy.
Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 31. 08. 2011

Strana 3 (celkem 9)

380/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 339/8 ze dne 22.6.2011, uzavřít smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi Městem Vítkovem a Vítězslavem Tomešem, bytem Husova 640, Vítkov, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle předloženého návrhu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovaným,
Z: S,VFO
a to nejpozději do 30. listopadu 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 11/2011
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
381/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 339/8 ze dne 22.6.2011, uzavřít smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi Městem Vítkovem a Tomášem Onderkou, bytem Opavská 32, Vítkov, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle předloženého návrhu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. listopadu 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 11/2011
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
382/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 339/8 ze dne 22.6.2011, uzavřít smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi Městem Vítkovem a Ing. Miluši Urbánkovou a Ing. Liborem Šustkem, oba bytem
Wolkerova 840, Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou
daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, a to
každému ideální ½ prodávaného pozemku, dle předloženého návrhu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanou, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. listopadu 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 11/2011
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
383/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 337/8 ze dne 22.6.2011, uzavřít souhlasné prohlášení
o vypořádání společného jmění manželů (SJM) ze zákona po rozvodu a kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Jaroslavem Zgarbou, bytem Lidická 611, Vítkov, a Věrou Filipovou, bytem
Budišovská 855, Vítkov, a to každému ideální ½ převáděného pozemku, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle předloženého návrhu souhlasné prohlášení o vypořádání
společného jmění manželů (SJM) ze zákona po rozvodu a kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat souhlasné prohlášení o vypořádání společného jmění manželů (SJM) ze zákona Z: S,VFO
po rozvodu a kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2011. Pokud
T: 11/2011
v této lhůtě nedojde k uzavření souhlasného prohlášení o vypořádání společného jmění manželů
(SJM) ze zákona po rozvodu a kupní smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření souhlasného prohlášení o vypořádání společného jmění manželů (SJM) ze zákona po
rozvodu a kupní smlouvy platnosti.
384/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 334/8 ze dne 22.6.2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ĺubomírem Kračalou, bytem U Nemocnice 892, Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí kupujícím, dle
předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu 2011. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.
385/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 338/8 ze dne 22.6.2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ĺubomírem Kračalou, bytem U Nemocnice 892, Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.
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Z: S,VFO
T: 11/2011

Z: S,VFO
T: 12/2011

386/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 335/8 ze dne 22.6.2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Edvardem a Evou Gžanovými, bytem U nádraží 1097/27, Ostrava
3, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle předloženého návrhu kupní
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2011

387/9 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2937 ostpl. o výměře cca 185 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2937 ostpl. o výměře cca 185 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci.
T: 9/2011
388/9 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1924/8 ostpl. o výměře cca 25 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako předzahrádka.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1924/8 ostpl. o výměře cca 25 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako předzahrádka.
T: 9/2011
389/9 1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 37 ostpl. a parc. č. 2172/1 ostpl., a to dle geometrického
plánu č. 2666-27/2011 pozemky parc.č. 37/2 ostpl. o výměře 19 m2 a parc. č. 2172/3 ostpl.
o výměře 40 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 37 ostpl. a parc. č. 2172/1 ostpl., a to dle
geometrického plánu č. 2666-27/2011 pozemky parc. č. 37/2 ostpl. o výměře 19 m2 a parc.
č. 2172/3 ostpl. o výměře 40 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky tvořící jednotný funkční
celek s nemovitostmi žadatelů.
390/9 1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat. území Nové
Těchanovice Vítu Borovcovi, bytem Zálužné 64, Vítkov.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
391/9 1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 223/1 trvalý travní porost o výměře 1073 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova Ing. Ivanu Krajcarovi, bytem Klokočov 78, Vítkov 3.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

392/9 1. Rozhodlo prodat dům čp. 11 v Nových Těchanovicích, stojící na pozemku parc. č. st. 12
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657
m2 v kat. území Nové Těchanovice s podmínkou zachování knihovny a místnosti pro volby
a schůze s občany v tomto objektu.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat dům čp. 11 v Nových Těchanovicích, stojící na pozemku parc.
č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 657 m2 v kat. území Nové Těchanovice s podmínkou zachování knihovny a místnosti
pro volby a schůze s občany v tomto objektu.
393/9 1. Revokuje usnesení ZM č. 317/8 ze dne 22. 6. 2011.
2. Schvaluje podmínky převodu části pozemku parc. č. 400/1 Bytového družstva Vítkov –
Švermova, a to minimální kupní cenu Kč 200,-/m2, součástí kupní smlouvy bude prodej vstupní
brány za Kč 1.800,-, a dále pak úhradu nákladů spojených se zpracováním geometrického plánu,
úhrada nákladů se zpracováním znaleckého posudku o ceně nemovitosti a úhradu daně
z převodu nemovitostí městem, bez zřízení věcného břemene pro prodávající.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
394/9 1. Rozhodlo koupit pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 292/1 o výměře 27.192 m2 v kat.
území Nové Těchanovice od Jiřího Vlčka, bytem Nové Těchanovice 24, Vítkov, jako pozemek
k zalesnění, za dohodnutou kupní cenu Kč 10,-/m2 a podmínek pana Vlčka.
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Z: VFO
T: 9/2011

Z: VFO
T: 9/2011

Z: VFO
T: 9/2011

Z: VFO
T: 9/2011

Z: VFO
T: 9/2011

2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Jiřím Vlčkem, bytem
Nové Těchanovice 24, Vítkov, na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. 292/1
o výměře 27.192 m2 v kat. území Nové Těchanovice, a to nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 9/2011
Z: VFO
T: 12/2011

395/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1527/24 ze dne 16. 12. 2009, a usnesením ZM č. 213/4,
o schválení koupě pozemků parc. č. 94/1 a parc. č. 94/2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města
za kupní cenu Kč 276.700,-, uzavřít kupní smlouvu
č. UZSVM/OOP/6676/2011-OOPM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, vz. Územního pracoviště Ostrava,
IČ 69797111, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu č. č. UZSVM/OOP/6676/2011-OOPM s Úřadem pro zastupování Z: S,VFO
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, vz.
T: 12/2011
Územního pracoviště Ostrava, IČ 69797111, a to nejpozději do 31. prosince 2011.
396/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 159/4 ze dne 28. 2. 2007, uzavřít smlouvu o bezúplatném
převodu pozemku č. 1003991122 s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, vz. Krajského pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00
Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072, na převod části pozemku parc. č. 1770, a to dle
geometrického plánu č. 2654-18/2011 pozemek parc. č. 1770/2 zahrada v kat. území Vítkov,
dle předloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
2. Ukládá podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1003991122 s Pozemkovým
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vz. Krajského pracoviště pro
T: 12/2011
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072, a to
nejpozději do 31. prosince 2011.
397/9 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 2289/8 ostpl. a parc. č. 2289/27 orná
půda v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení inženýrských sítí – vodovodní,
kanalizační a plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2289/59 a parc. č. 2289/84 a k RD čp.
968 stojícího na pozemku parc. č. 2289/84 na ul. Skřivánčí pole ve Vítkově, kdy Město Vítkov
bude povinný z věcného břemene, a manželé René a Zdeňka Kristiánovi, bytem Skřivánčí pole
968, Vítkov, budou oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 2289/8 ostpl.
a parc. č. 2289/27 orná půda v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení inženýrských
sítí – vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2289/59 a parc.
č. 2289/84 a k RD čp. 968 stojícího na pozemku parc. č. 2289/84 na ul. Skřivánčí pole ve
Vítkově, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi René a Zdeňkou
Kristiánovými, bytem Skřivánčí pole 968, Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 10/2011
usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
398/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1393/21 ze dne 2.9.2009, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi
Ing. Evou Machovou a Jaromírem Machem, oba bytem Záběhlická 3211/88, 106 00 Praha 10,
jako oprávněnými z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
399/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1389/21 ze dne 2.9.2009, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Krystynou
Dostálovou, bytem Olomoucká 87, 746 01 Opava, jako oprávněnou z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
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Z: S,VFO
T: 10/2011

2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději do 31. října
2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.

Z: S,VFO
T: 10/2011

400/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1718/30 ze dne 30.6.2010, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IE-12-8002489/1 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. na základě plné moci ze dne 1. 10. 2010,
evid. č. 0454/2010 Ing. Stanislavem Rychtářem, se sídlem Opava, Palackého 1919/4, PSČ 746
01, IČ 10625534, DIČ CZ491108241, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002489/1 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro T: 10/2011
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
401/9 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1828/32 ze dne 6.10.2010, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8008890 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 10. 2010, evid. č. 0491/2010
Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5,
jednající na základě plné moci ze dne 2. 10. 2010, Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05
Opava 5, IČ 87063085, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8008890 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro T: 10/2011
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
402/9 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v části pozemku parc. č. 3248 ostpl. v kat. území Vítkov
pro nadzemní vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 560 a pro garáž stojící na tomto pozemku,
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,
zast. na základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010 spol. ELBRO PROJEKTY,
s. r. o., jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, DIČ
CZ28611535, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.000,-,
vč. DPH v základní sazbě.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-8009848/1 v části pozemku parc. č. 3248 ostpl. v kat. území
Vítkov pro nadzemní vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 560 a pro garáž stojící na tomto
pozemku, mezi Městem Vítkovem, jako povinným 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, zast. na základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010 spol. ELBRO
PROJEKTY, s. r. o., jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava,
IČ 28611535, DIČ CZ28611535, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
Z: S,VFO
o právu provést stavbu č. IP-12-8009848/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
T: 10/2011
31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
403/9 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v části pozemku parc. č. 3229/1 ostpl. v kat. území
Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN k pozemkům parc. č. 1591/2 a parc. č. 1591/3 a pro
novostavbu RD stojící na pozemku parc. č. 1591/3, v rámci akce „Vítkov, Dělnická, Kunz, rozš.
kNN“, kdy Město Vítkov, bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na
základě plné moci ze dne 1. 10. 2010, evid. č. 0491/2010 Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752,
se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne 2. 10.
2010, Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085, bude oprávněný
z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.000,-, vč. DPH v základní sazbě.
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2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8008222 v části pozemku parc.
č. 3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN k pozemkům parc.
č. 1591/2 a parc. č. 1591/3 a pro novostavbu RD stojící na pozemku parc. č. 1591/3, v rámci akce
„Vítkov, Dělnická, Kunz, rozš. kNN“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným 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, zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 10.
2010, evid. č. 0491/2010 Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy
1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne 2. 10. 2010, Martinou Laškovou,
Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8008222 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro T: 10/2011
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.
404/9 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v části pozemku parc. č. 1778 ostpl. a budově čp. 754,
stojící na pozemku parc. č. 1777, v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN
k automatizované meteorologické stanici na pozemku parc. č. 1778 ostpl., kdy Město Vítkov,
bude povinný z věcného břemene, a org. Český hydrometeorologický ústav, přísp. org., se sídlem
Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany, PSČ 143 06, IČ 00020699, zast. org. Český
hydrometeorologický ústav, přísp. org., pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava Poruba, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 5.000,-, vč.
DPH v základní sazbě.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v části
pozemku parc. č. 1778 ostpl. a budově čp. 754, stojící na pozemku parc. č. 1777, v kat. území
Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN k automatizované meteorologické stanici na pozemku
parc. č. 1778 ostpl., mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a org. Český
hydrometeorologický ústav, přísp. org., se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany,
PSČ 143 06, IČ 00020699, zast. org. Český hydrometeorologický ústav, přísp. org., pobočka
Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava – Poruba, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se jmenovanou Z: S,VFO
příspěvkovou organizací, a to nejpozději do 31. října 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 10/2011
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
405/9 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v části pozemku parc. č. 1568 ostpl v kat. území Vítkov
za účelem podzemního vedení oddílné kanalizace pro stavbu „Vítkov, ul. Zemědělská – výstavba
oddílné kanalizace“, z. č. 110095, v rámci stavby „Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, kdy
Město Vítkov, bude povinný z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665,
bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene bude
stanoven znaleckým posudkem.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v části
pozemku parc. č. 1568 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení oddílné
kanalizace pro stavbu „Vítkov, ul. Zemědělská – výstavba oddílné kanalizace“, z. č. 110095,
v rámci stavby „Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, jako oprávněným
z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se jmenovanou Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 30. září 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro T: 9/2011
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
406/9 1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 3/2011, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1-18.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 3/2011.
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407/9 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské ulici č.p. 17 ve Vítkově,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 17 a pozemku parc. č. 737
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vítkov výběrem kupujícího obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši Kč 42.000,-.
3. Stanoví kritérium výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské ul. č.p. 17 ve Z: VFO
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 17 a pozemku parc. T: 9/2011
č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího obálkovou metodou
fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální základní kupní cenu ve výši Kč 42.000,-.
408/9 Schvaluje závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2010.
409/9 1. Bere na vědomí zprávu o přepravě pacientů do nemocnice v Novém Jičíně.
2. Ukládá předložit zprávu o využívání přepravy pacientů do nemocnice v Novém Jičíně.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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