USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 24. února 2016
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 425/10 do č. 502/10)
Zastupitelstvo města:
425/10 1. Schvaluje Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování mezi
Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1 – Malá Strana a Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov.
2. Ukládá informovat o další spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
426/10

1. Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 15. prosince 2015,
12. ledna 2016 a 2. února 2016.

427/10

1. Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

428/10

1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2015
a výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2016.
2. Schvaluje max. výši těžby 2 500 m3 pro rok 2016.
3. Ukládá dodržet max. výši těžby 2 500 m3 pro rok 2016.

Z: VOSV
T: 12/2016

Z: ŘTS
T: 31.12.2016

429/10

1. Schvaluje žádost – Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o
dotaci v programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji vyhlášeném
Moravskoslezským krajem na projekt zalesnění městských lesů.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském Z: VOS, ŘTS
kraji vyhlášeném Moravskoslezským krajem na projekt zalesnění městských lesů.
T: 03/2016

430/10

1. Odmítá převod nepotřebného majetku od TSVítkov, p.o. IČ:00037494, dle přiloženého
seznamu, na město Vítkov.
2. Souhlasí s vyřazením a odprodejem nepotřebného majetku TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 a to:
- Nepojízdný malotraktor VIVID 400, VIN: B1AD911073, r.v. 2006 (6800 mth)
- Nepojízdný automobil Škoda PickUp 1.9 D, r.v. 1999, VIN: TMBEHH673Y5281181
- Plošina automobilová Avia A31 MP13-2, r.v. 1987
- Peugeot Boxer 2.0 D, r.v. 2000, VIN VF3231A8215942400.
- 2x vlečka za traktor –OPA 18-49, PC: 17 779 Kč, pořízena
12/1975 OPA 09-87, PC: 60 443 Kč, pořízena 10/1994
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek TS Vítkov p.o. se sídlem Dělnická č.p. 705,
IČ: 00037494 a to:
- Nepojízdný malotraktor VIVID 400, VIN: B1AD911073, r.v. 2006 (6800 mth)
Nepojízdný automobil Škoda PickUp 1.9 D r. v. 1999.VIN: TMBEHH673Y5281181
- Plošina automobilová Avia A31 MP13-2. v. č. 522/1987
- Peugeot Boxer 2.0 D r.v. 2000, VIN VF3231A8215942400.
- 2x vlečka za traktor –OPA 18-49, PC: 17 779 Kč, pořízena
12/1975 OPA 09-87, PC: 60 443 Kč, pořízena 10/1994
4. Ukládá TS Vítkov, p.o. provést odprodej majetku dle důvodové zprávy.

431/10

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2016.
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432/10

433/10

434/10

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2016.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2016.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2016.

Z: VOdD
T: 02/2017
Z: VOŽP
T: 03/2017
Z: VS MP
T: 02/2017

435/10

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Vítkov a obcí Větřkovice na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou
policií ve Vítkově v roce 2015.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Větřkovice na Z: VS MP
zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2016.
T: 02/2017

436/10

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Vítkov a obcí Čermná ve Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat
Městskou policií ve Vítkově v roce 2015.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Čermná
ve Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově Z: VS MP
v roce 2016.
T: 02/2017

437/10

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2016.

438/10

Z: VOSČŽÚ
T: 02/2017

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby a územního plánování v roce 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby a územního plánování za rok 2016.

Z: VOVÚP
T: 02/2017

439/10

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan Petr Mrowiec,
a vymezení zastavitelné plochy pro bydlení smíšené obytné vesnické na části pozemku
parc.č. 2269/1 (lesní pozemek) k.ú. Klokočov u Vítkova z nezastavěné plochy pozemků
určených k plnění funkce lesa.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana Petra Mrowiece a projednat až na základě obdržení Z: VOVÚP
více požadavků a předložení zprávy o evidovaných návrzích na změnu územního plánu.
T: 06/2018

440/10

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan Petr
Dohnálek, a změnu části pozemku parc.č. 2345 k.ú. Vítkov z nezastavěné plochy zeleně
přírodního charakteru a rozšíření plochy pro rodinnou rekreaci.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana Petra Dohnálka a projednat až na základě obdržení
více požadavků a předložení zprávy o evidovaných návrzích na změnu územního plánu.

Z: VOVÚP
T: 06/2018

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
Ing. Mareth Jaroslav, o změnu části pozemku parc.č. 2535/1 k.ú. Vítkov z navržené plochy
veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch, do zastavitelné plochy
bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana Ing. Maretha Jaroslava a projednat až na základě
obdržení více požadavků a předložení zprávy o evidovaných návrzích na změnu územního
plánu.

Z: VOVÚP
T: 06/2018

441/10
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442/10

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala
paní Dagmar Solařová, o změnu pozemku parc.č. 146/8 k.ú. Vítkov z nezastavěné
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní na plochu pro bydlení.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh paní Dagmar Solařové a projednat až na základě
obdržení více požadavků a předložení zprávy o evidovaných návrzích na změnu
územního plánu.

443/10

1. Schvaluje ukončení spolupráce pořizovatele s určeným zastupitelem panem
Zdeňkem Hegarem při pořizování územního plánu a změn územního plánu města Vítkova.
2. Určuje člena zastupitelstva (určeného zastupitele) pro spolupráci s pořizovatelem
při pořizování územního plánu a změn územního plánu města Vítkova pana Oldřicha Hušku
na volební období 2014-2018.

444/10

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2016.

Z: VOSV
T: 02/2017

445/10

1. Schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 552.000,- Kč na provoz sociálních
služeb Charitě Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry v roce 2016.

446/10

1. Rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč Domovu Vítkov, p.o., Vítkov,
Lidická 611na zajištění sociální služby.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč mezi Městem Vítkov, se sídlem
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Domovem Vítkov, p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov,
IČ 71196951 na zajištění sociální služby.
3. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a
Domovem Vítkov, p.o.
5. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 45.000,- Kč na účet Domova Vítkov, p.o.

447/10

448/10

Z: VOVÚP
T: 06/2018

6. Ukládá VOSV požádat ředitele Domova Vítkov, p.o. o poskytnutí informace, zda dotace
Domovu Vítkov byly poskytnuty také dalšími obcemi.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2016.
1. Bere na vědomí výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Studie cyklistických tras a stezek na Vítkovsku“.
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2016 na od. 21, par.41, pol. 5169 částku
100.000,- Kč na zpracování studie.

Z: VOSV
T: 12/2016

Z: S, VOSV
T: 03/2016
Z: VOSV
T: 04/2016
T: VOSV
T: 12/2016
Z: VOK
T: 02/2017

Z: VFO
T: 04/2016

449/10

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava
ve výši 403.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2016.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení
výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2016, mezi Městem Vítkov
a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.
Z: S, VOK
T: březen 2016

450/10

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě kulturně-společenské akce „Den města – Vítkov 2016“.

451/10

1. Schvaluje hodnotící zprávu místní Agendy 21.
2. Schvaluje akční plán zlepšování pro rok 2016 projektu Zdravé město a místní Agendy 21
ve Vítkově.
3. Ukládá oba dokumenty zveřejnit na webových stránkách města.
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Z: VOK

T: březen 2016
452/10

453/10

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2015 v působnosti Vítkova, obce
s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2016 v působnosti Vítkov, obce
s rozšířenou působností.
1. Schvaluje podat žádost o dotaci
realizaci projektu „Rekonstrukce a
Vítkově, ul. Opavská“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z
realizaci projektu „Rekonstrukce a
Vítkově, ul. Opavská“.

Z: VOS
T: 02/2017

v Integrovaném regionálním operačním programu na
modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve
Integrovaného regionálního operačního programu na
modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Z: VOS
T: 04/2016

454/10

1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2015 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Bere na vědomí plán oprav na místních komunikacích na rok 2016 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.

455/10

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 vyhlášeném Moravskoslezským krajem, na projekt
„Informační centrum - Vítkov“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v programu Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 vyhlášeném Moravskoslezským krajem, na projekt
„Informační centrum - Vítkov“.

Z: VOS
T: 03/2016

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Dotace pro jednotky SDH obcí vyhlášeném
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, na
projekt „Pořízení automobilu – JSDH Vítkov“ se závazkem spolufinancování projektu
v min. výši 50% z celkových nákladů projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v programu Dotace pro jednotky SDH obcí vyhlášeném
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, na
projekt „Pořízení automobilu – JSDH Vítkov“ se závazkem spolufinancování projektu
v min. výši 50% z celkových nákladů projektu.

Z: VOS
T: 02/2016

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

Z: ŘMŠ
T: 03/2016

456/10

457/10

458/10

1. Ukládá ověřit možnosti zprovoznění kina.

Z: VOS
T: 04/2016

2. Schvaluje podání žádosti o dotaci na „Energetické úspory památkově chráněného objektu
kina ve Vítkově“.
459/10

1. Revokuje usnesení ZM č. 341/8 ze dne 4. 11. 2015:
„1. Rozhodlo směnit pozemek města parc. č. 3199/12 orná půda o výměře 1311 m2
v kat. území Vítkov za část pozemku parc. č. 3083/5 orná půda o výměře cca 1311 m2
(výměra upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, ve vlastnictví
Ing. Jaroslava Maretha, nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749 01 Vítkov,
bez finančního vyrovnání, za podmínky současného řešení pozemku Ing. Maretha
parc. č. 3083/1 orná půda o výměře cca 15900 m2 směnou za pozemky města, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá jednat s Ing. Jaroslavem Marethem o směně části pozemku parc. č. 3083/1 orná půda
o výměře cca 15900 m2 za pozemky města.“
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460/10

1. Rozhodlo směnit pozemek města parc. č. 3199/12 orná půda o výměře 1311 m2 v kat. území
Vítkov za pozemek parc. č. 3083/19 orná půda o výměře 1311 m2, který dle geometrického
plánu č. 2945-150/2015 vznikl z pozemku parc. č. 3083/5, v kat. území Vítkov,
ve vlastnictví Ing. Jaroslava Maretha, nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749 01 Vítkov,
bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit pozemek města parc. č. 3199/12 orná půda o výměře 1311 m2
v kat. území Vítkov za pozemek parc. č. 3083/19 orná půda o výměře 1311 m2, který dle
geometrického plánu č. 2945-150/2015 vznikl z pozemku parc. č. 3083/5, v kat. území
Z: VFO
Vítkov, bez finančního vyrovnání.
T: 03/2016

461/10

1. Revokuje usnesení ZM č. 338/8 ze dne 4. 11. 2015:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 153/10 ostpl. o výměře cca 500 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření skladu dřeva
a jeho prodej, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2 stanovenou znaleckým posudkem
č. 5597-230/2015 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 153/10 ostpl. o výměře cca 500 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření
skladu dřeva a jeho prodej, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2 stanovenou znaleckým
posudkem č. 5597-230/2015 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím.“

462/10

1. Revokuje usnesení ZM č. 387/9 ze dne 15. 12. 2015:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 338/8 ze dne 4. 11. 2015, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Dušanem Švecem, nar. 24. 2. 1974, bytem Potoční 529, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 stanovenou znaleckým posudkem
Ing. Karla Olbrechta č. 5597-230/2015 ze dne 19. 10. 2015 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“

463/10

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 153/49 ostatní plocha o výměře 606 m2 v kat. území
Vítkov, který dle geometrického plánu č. 2956-2/2016 vznikl z pozemku parc. č. 153/10,
za účelem rozšíření skladu dřeva a jeho prodej, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2
stanovenou znaleckým posudkem č. 5597-230/2015 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 153/49 ostatní plocha o výměře 606 m2
v kat. území Vítkov, který dle geometrického plánu č. 2956-2/2016 vznikl z pozemku
parc. č. 153/10, za účelem rozšíření skladu dřeva a jeho prodej, za základní kupní cenu
Kč 50,-/m2 stanovenou znaleckým posudkem č. 5597-230/2015 a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícím.

Z: VFO
T: 03/2016

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 391/9 ze dne 15. 12. 2015, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Petrem Dohnálkem, nar. 10. 7. 1960, bytem Budišovská 252, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 175,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: S, VFO
T: 05/2016

464/10

465/10

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 393/9 ze dne 15. 12. 2015, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Romanem Šindlerem, nar. 4. 11. 1980, bytem Podhájčí 521,
725 26 Ostrava – Krásné Pole, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou
daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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465/10 2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2016.
pokrač.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM Z: S, VFO
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
T: 07/2016
466/10

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 394/9 ze dne 15. 12. 2015, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ivo Dvořákem, nar. 8. 7. 1960, bytem Budovatelská 463,
708 00 Ostrava – Poruba, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň
z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM Z: S, VFO
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
T: 07/2016

467/10

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 396/9 ze dne 15. 12. 2015, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Pavlou Sojovou, nar. 28. 5. 1971, bytem Zálužné 80, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

Z: S, VFO
T: 05/2016

468/10

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 848/1 ostpl. o výměře cca 50 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, v důvodové zprávě
označenou jako jižní část pozemku, jako pozemek k rekreaci za základní kupní cenu
ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo ZM ukončit záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostpl. o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice,
v důvodové zprávě označenou jako jižní část pozemku, jako pozemek k rekreaci za základní
kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat všechny žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 03/2016

469/10

1. Schvaluje prodej severní části pozemku parc. č. 848/1 ostpl. formou smlouvy o budoucí
smlouvě po zajištění důlního díla na parcele č. 848/1.
2. Ukládá připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě k prodeji severní části pozemku parc. č. Z: VFO
848/1 ostpl. po zajištění důlního díla na uvedené parcele č. 848/1 ostpl.
T: 04/2016

470/10

1. Schvaluje prodloužení lhůty pro dodání geometrického plánu a následné uzavření kupní
smlouvy o 1 měsíc, tj. do 30. dubna 2016, spol. Simply You Pharmaceuticals, a. s.,
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ 25385381, DIČ CZ25385381, v rámci prodeje
pozemku parc. č. 3207/13 orná půda o výměře 2125 m2 a části pozemku parc. č. 3204/12
orná půda o výměře cca 100 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. dubna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: S, VFO
T: 04/2016

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 253/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný stavbou žadatele, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 253/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 11 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný stavbou žadatele.

Z: VFO
T: 03/2016

471/10
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472/10

1. Rozhodlo nekoupit pozemky parc. č. 507 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2,
jehož součástí je stavba bez čp./če. – technická vybavenost, a parc. č. 508 zahrada o výměře
395 m2 v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, DIČ CZ45193665,
o rozhodnutí ZM.

473/10

1. Revokuje usnesení ZM č. 304/7 ze dne 2. 9. 2015:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 41/2, ze dne 26. 11. 2014, předložený návrh
geometrického plánu geodetické společnosti GEOS SILESIA, s. r. o., Bochenkova 24,
Opava, na směnu pozemků v kat. území Vítkov v rámci stavby silnice II/462, kdy městu
připadne do vlastnictví cca 2900 m2 a Moravskoslezskému kraji připadne cca 700 m2,
dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo v souladu s odstavcem 1, zahrnout do připravované směnné smlouvy také
pozemky města parc. č. 63/2 zahrada o výměře 70 m2 a parc. č. 960/2 trvalý travní porost
o výměře 185 m2 v kat. území Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy
3. Rozhodlo v souladu s odstavcem 1, zahrnout do připravované směnné smlouvy také část
pozemku parc. č. 3228 ostpl. v kat. území Vítkov nacházející se pod chodníkem města
na Komenského ul. a v místě plánované výstavby parkoviště, dle důvodové zprávy“.

474/10

1. Rozhodlo darovat 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, které dle geometrického plánu č. 2869-96/2014 vznikly z pozemku
153/9 ostatní plocha, jako pozemky tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
obdarovaného – budova cestmistrovství Vítkov, Oderská 847, dle důvodové zprávy.
Náklady na vypracování geometrického plánu hradí obdarovaný.
2. Ukládá zveřejnit záměr darovat 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, které dle geometrického plánu č. 2869-96/2014 vznikly
z pozemku 153/9 ostatní plocha, jako pozemky tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi obdarovaného– budova cestmistrovství Vítkov, Oderská 847.

Z: VFO
T: 03/2016

Z: VFO
T: 03/2016

475/10

1. Rozhodlo darovat pozemek parc. č. 6/5 ostatní plocha o výměře 7 m2 v kat. území Vítkov,
který dle geometrického plánu č. 2952-8332/2015 vznikl z pozemku 6/1 ostatní plocha, jako
pozemek tvořící součást silničního tělesa silnice II/442 obdarovaného, dle důvodové zprávy.
Náklady na vypracování geometrického plánu hradí obdarovaný.
2. Ukládá zveřejnit záměr darovat pozemek parc. č. 6/5 ostatní plocha o výměře 7 m2
v kat. území Vítkov, který dle geometrického plánu č. 2952-8332/2015 vznikl z pozemku
Z: VFO
6/1 ostatní plocha, jako pozemek tvořící součást silničního tělesa silnice II/442
obdarovaného.
T: 03/2016

476/10

1. Rozhodlo darovat pozemky parc. č. 63/2 zahrada o výměře 70 m2 a parc. č. 960/2 trvalý
travní porost o výměře 185 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemky tvořící
součást silničního tělesa (příkopa) silnice III/4621 obdarovaného, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr darovat pozemky parc. č. 63/2 zahrada o výměře 70 m2
a parc. č. 960/2 trvalý travní porost o výměře 185 m2 v kat. území Nové Těchanovice,
jako pozemky tvořící součást silničního tělesa (příkopa) silnice III/4621 obdarovaného.

477/10

1. Rozhodlo darovat část pozemku parc. č. 153/10 ostatní plocha o výměře stanovené
předloženým geometrickým plánem v kat. území Vítkov, jako pozemek tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi obdarovaného – budova cestmistrovství Vítkov, Oderská 847,
dle důvodové zprávy. Náklady na vypracování geometrického plánu hradí obdarovaný.
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Z: VFO
T: 03/2016

477/10 2. Ukládá zveřejnit záměr darovat část pozemku parc. č. 153/10 ostatní plocha o výměře
pokrač.
stanovené předloženým geometrickým plánem, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi obdarovaného – budova cestmistrovství Vítkov, Oderská 847,. V záměru
Z: VFO
bude uvedeno číselné označení nově vyměřeného pozemku a jeho výměra.
T: 06/2016
478/10

479/10

480/10

1. Schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3228 ostatní plocha o výměře stanovené
předloženým geometrickým plánem v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova
od Moravskoslezského kraje, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692,
DIČ: CZ70890692, jako pozemku k vybudování parkoviště na Komenského ul. ve Vítkově.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu
s Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692,
DIČ: CZ70890692, a to nejpozději do 31. srpna 2016.

Z: VFO
T: 08/2016

1. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 446 ostatní plocha o výměře 895 m2
v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, jako pozemku
k vybudování autobusové zastávky a zálivu pro autobusovou zastávku na Budišovské ul.
ve Vítkově.
2. Ukládá Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu
s Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692,
DIČ: CZ70890692, a to nejpozději do 31. srpna 2016.

Z: VFO
T: 08/2016

1. Schvaluje plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2015.
2. Schvaluje rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2016.
3. Ukládá předložit plnění rozpočtu fondu za rok 2016 a Rozpočet fondu na rok 2017.

481/10

1. Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
Města Vítkova v roce 2015.

482/10

1. Bere na vědomí nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů.

483/10

1. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce zastupitele 703,- Kč od 1.3.2016.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
2. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce radního ve výši 2.036,- Kč
od 1.3.2016.
3. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
předsedy výboru ………………………..1.663,- Kč
předsedy komise ………………………..1.663,- Kč
předsedy zvláštního orgánu……………. 1.663,- Kč
člena výboru, komise a zvl. orgánu …… 1.471,- Kč
od 1.3.2016.
4. Stanoví v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu dvou
či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne
jako součet zastupitelstvem stanovených měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí.
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Z: T
T: 02/2017

483/10 5. Stanoví, že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna
pokrač.
náležet ode dne následujícího po dni zvolení do této funkce.
6. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce místostarosty města
ve výši 21.990,-Kč od 1.3.2016. Odměna je konečná a zahrnuje i případné odměny při souběhu
výkonu jednotlivých funkcí.
484/10

485/10

486/10

487/10

488/10

489/10

1. Bere na vědomí rezignaci Stanislava Průchy na funkci předsedy osadního výboru v místní
části Lhotka.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Lhotka Petra Fábika.
3. Ukládá zaslat předsedovi osadního výboru vyrozumění.
1. Schvaluje 1. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015-2018 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit 1. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015-2018
na webových stránkách města.
1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2016.

Z: 1.MS
T: 03/2016

Z: VOS
T: 03/2016
Z: VFO
T: 02/2017

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2016.

Z: VFO
T: 02/2017

1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2016.

Z: VFO
T: 02/2017

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2015.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za
rok 2016.

Z: VFO
T: 02/2017

490/10

1. Rozhodlo poskytnout dotace města na I. pololetí roku 2016 v celkové výši 504.000,-Kč
vybraným subjektům dle přílohy č. 1.

491/10

1. Schvaluje účelový příspěvek v celkové výši 45.504,- Kč na projekty „Vidět a být viděn“,
„Školní akademie – Cesta kolem světa, Zlaté časy“ a „Mezinárodní závody dračích lodí“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní
školou a gymnáziem Vítkov, příspěvkovou organizací, Vítkov, Komenského 754, Vítkov,
IČ 69987181.
2. Schvaluje Účelový příspěvek v celkové výši 8.512,-Kč na projekty „Pohádkový sklep
a Miniuni – svět miniatur v Ostravě“ a „Jak se staví hrady“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvkovou organizací, Husova 629, Vítkov, IČ 70996288.
3. Schvaluje účelový příspěvek v celkové výši 44.240,-Kč na projekt „Podpora volnočasových
aktivit SVČ“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou organizací, Bezručova 585, Vítkov,
IČ 73214892.
4. Ukládá zapracovat schválené příspěvky školských zařízením do rozpočtu města.
Z: VFO
T: 03/2016
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492/10

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na projekt „Putujeme za hranice
města ČR – Holokaust Romů a Židů za 2. světové války“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 1, příspěvkovou organizací, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na projekt „Muzikál“ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou
školou Vítkov, Lidická 639, příspěvkovou organizací, Lidická 639, Vítkov, IČ 47813598.
3. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 8.000,- Kč na projekt
„Činnost v oblasti kulturní sociální a sportovní“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními
chorobami v ČR, o. s. – základní organizací Vítkov, Budišovská 875,
občanským sdružením, IČ 75029898.
4. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt „ Výstavní klece
pro pěvce“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem chovatelů – Základní organizací Vítkov, Oderská 180, Vítkov,
občanským sdružením, IČ 75019582.
5. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč na projekt „Výstava voříšků
a psů bez PP ve Vítkově“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Český kynologickým svazem - ZKO Vítkov – registr 189, Úvozní 575,
Vítkov, občanským sdružením, IČ 47814276.
6. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt „Podpora soutěžního
družstva SDH Jelenice“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ
00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů
v Jelenici, Vítkov, Jelenice 22, občanským sdružením, IČ 66738911.
7. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt „Mladí hasiči
Vítkov – Pohárová soutěž O vítkovského Soptíka“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sborem dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, Vítkov, občanským sdružením,
IČ 66738881.
8. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na projekt „ Mládež a včely“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Českým
svazem včelařů, o.s. - základní organizací Vítkov, U nemocnice 858, Vítkov, občanským
sdružením, IČ 69987033.
9. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na projekt „ Provoz záchranné
stanice“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, Bartošovice 146, Bartošovice,
občanským sdružením, IČ 47657901.
10. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na projekt „Pohádkový hrad“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Divadelní
šermířskou a cestovatelskou Společností Arcus, Opavská 126, Vítkov, občanským
sdružením, IČ 68177585.
11. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na projekt „Nájem tělocvičny“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Karate klubem Vítkov, Skřivánčí pole 884, Vítkov občanským sdružením, IČ 68177593.
12. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na projekt „ Dětský den
a benefiční koncerty“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Strakovou Vladimírou - OSVČ, Selská 942, Vítkov, IČ 75582406.
13. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na projekt „ 3. ročník
obranářského závodu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Janou Martínkovou, bytem Hasičská 906, Vítkov.
14. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové 80.000,- Kč na projekty „Celoroční
náklady na provoz sokolovny v Klokočově“ a „60. let založení TJ Sokol Klokočov“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a TJ Sokolem Klokočov, Klokočov, občanským sdružením, IČ 47812133.
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492/10 15. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč na projekt „Setkání pěveckých
pokrač.
sborů + PS ze zahraničí“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Smíšeným pěveckým sborem Komenský, z. s., Dělnická 1006, Vítkov,
občanským sdružením, IČ 04026233.
16. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt „ Nákup pletiva
a příslušenství k opravě brány a výměně plotu okolo moštárny“ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Vítkov, Budišovská 495, občanským sdružením,
IČ 70963592.
17. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt „Vydání
publikace Zálužné – 230 let obce“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Občanským sdružením "ZÁLUŽNÉ", Zálužné 64,
Vítkov, občanským sdružením, IČ 22756655.
18. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč na projekt „Canisterapie jako
služba sociální rehabilitace“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Cantes Opava, z. p. s., Vítkov,
Wolkerova 853, občanským
sdružením, IČ 72066024.
19. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na projekt „Vítkovský komín
– 2. ročník“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Vítězslavem Tomešem, OSVČ, se sídlem Wolkerova 1009, Vítkov, IČ 46107819.
20. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 5.000,- Kč na projekty
„Vybudování dětského hřiště v areálu autokempu Podhradí pro hosty ATC
a veřejnost“ a „Zajištění kulturního programu v autokempu Podhradí a autokempu
Balaton“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Evou Řehulkovou - OSVČ, Vítkov, Komenského 152, Vítkov, IČ 86973967.
21. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 183.000,- Kč na projekty „Provoz
oddílu šachu“, „Provoz oddílu kopané – Zabezpečení činnosti oddílu“, „Provoz oddílu
kopané – mládež, „Provoz oddílu rekreačního sportu“, „Provoz oddílu nohejbalu, a
„Provoz oddílu tenisu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, Husova 653, Vítkov, občanským
sdružením, IČ 44941412.
22. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smluv s vybranými subjekty dle přílohy
č. 1, a to nejpozději do konce dubna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
Z: VFO
dotace platnosti.
T: 04/2016
493/10

1. Rozhodlo o zahájení jednání o koupi pozemků s Ing. Jiřího Cihlářem, nar. 7.6.1950,
bytem Dubková 1531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zahájit jednání s Ing. Jiřím Cihlářem, nar. 7.6.1950, bytem Dubková 1531,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Z: S, MS
T: 03/2016

494/10

1. Souhlasí se zahájením jednání o koupi pozemků parc. č. 738/2 zastavěná plocha a nádvoří –
společný dvůr o výměře 210 m2, parc. č. 739/1 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 741
ostatní plocha o výměře 628 m2 a parc. č. 743 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
467 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova s Českou poštou, s. p., Politických
vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1.
2. Ukládá starostovi města zahájit jednání s Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4,
Z: S
Nové Město, 110 00 Praha 1.
T: 03/2016

495/10

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1265/29 ze dne 16. 7. 2014, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. EP-12-8002646 „Vítkov, Budišovská, přeložka vNN č.
254“ mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 5. 3. 2015,
evid. č. PM/II-037/2015, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, zastoupená jednatelem společnosti Luďkem
Kellnerem, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
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495/10 2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-8002646
pokrač.
„Vítkov, Budišovská, přeložka vNN č. 254“ se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 31. března 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
496/10

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1554 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem rozšíření rekonstrukce vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov,
ul. Křivá, Zahradní – rekonstrukce vodovodních řadů“, dle předložené dokumentace,
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,
zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing.
Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude
oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvě o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené místopředsedou
představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem
představenstva, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene,
dle předloženého návrhu dodatku č. 1.
3. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvě o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. května 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku č. 1
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.

Z: S, VFO
T: 03/2016

Z: S, VFO
T: 5/2016

497/10

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1053 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky k pozemkům
parc. č. 1070/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž čp. 1018,
a parc. č. 1070/1 zahrada, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene
a Jindřich Glubiš, nar. 30. 4. 1950, bytem Mladých 809, 749 01 Vítkov, bude oprávněným
z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázová náhrada činí
částku Kč 1.000,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu umístit
a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Jindřichem
Glubišem, nar. 30. 4. 1950, bytem Mladých 809, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 1053 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1070/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je garáž čp. 1018, a parc. č. 1070/1 zahrada, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
Z: S, VFO
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
T: 05/2016

498/10

1. Schvaluje prodloužení lhůty k výstavbě vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 110/1 ostpl.
v kat. území Vítkov a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (práva služebnosti
inženýrské sítě) o 2 roky, tj. do 28. 12. 2016, manželům Radku Švihelovi, nar. 19. 1. 1976,
a Ivoně Švihelové, nar. 19. 12. 1982, oba bytem Úvozní 578, 749 01 Vítkov, za podmínky,
že stavba vodovodní přípojky bude ukončena nejpozději k 28. 12. 2016.
2. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřený
mezi Městem Vítkovem a manželi Radkem a Ivonou Švihelovými, dle předloženého návrhu
dodatku č. 2
3. Ukládá podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dodatku č. 2 pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o schválení prodloužení lhůty
těmto žadatelům platnosti
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Z: S, VFO
T: 05/2016

499/10

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 152/1 ostpl. v kat. území
Vítkov, a to práva cesty a stezky pro pozemky parc. č. 152/2 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp./če. - techn. vyb., parc. č. 152/3 ostatní plocha, parc. č. 152/4
ostatní plocha a parc. č. 152/6 ostatní plocha, vše v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov,
bude povinný z věcného břemene, a spol. 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. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem na náklady žadatele.
2. Ukládá předložit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. srpna 2016, včetně geometrického plánu a znaleckého posudku.
Pokud v této lhůtě nepředloží žadatel požadované podklady, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

500/10

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

501/10

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 1/2016 v celkové výši
1 710 194,47 Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 1/2016.

502/10

Z: S, VFO
T: 08/2016

Z: VFO
T: 02/2016

1. Bere na vědomí zápis a usnesení Finančního výboru ze 7. jednání dne 22.02.2016.
2. Bere na vědomí zápisy z provedených kontrol Kontrolním výborem dne 02.02.2016 a
17.02.2016.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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místostarostka
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