USNESENÍ
27. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 14. září 2022
v sále na MěÚ ve Vítkově
(od č. 1517/27 do č. 1610/27)
Zastupitelstvo města:
1517/27
Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 7. června, 28. června,
13. července, 9. srpna, 30. srpna.
1518/27

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1519/27

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, Komenského 754, Vítkov, IČO 69987181 za I. pololetí
2022
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, Komenského 754, Vítkov, IČO 69987181, za rok 2022

1520/27

1521/27

1522/27

1523/27

1524/27

1525/27

1. Schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši
dle důvodové zprávy.
3. Ukládá předložit zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1. 11. 2022
do 31. 10. 2023 včetně návrhů peněžního plnění.
1. Bere na vědomí návrhy předsedů osadních výborů o výši odměn za volební období
2018-2022.
2. Schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů osadních výborů ve výši dle doporučení
rady města v důvodové zprávě.
3. Ukládá vyplatit peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů osadních výborů ve výši dle doporučení
rady města v důvodové zprávě.

Z: VOS
T: 4/2023

Z: VVS
T: 12/2022
Z: MS
T: 10/2023

Z: VVS, T
T: 12/2022

1. Schvaluje návrh na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Vítkova dle přílohy č. 1.
2. Rozhodlo pořídit Změnu č. 5 Územního plánu Vítkova dle předloženého návrhu.
3. Rozhodlo o úhradě nákladů za zpracování Změny č. 5 územního plánu Vítkova a
vyhotovení úplného znění územního plánu Vítkova po jeho změně dle předloženého
návrhu.
4. Stanoví dle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona, že „Změna č. 5 Územního
plánu Vítkova“ bude pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55b stavebního
zákona.
5. Ukládá pořizovateli zajistit výběr zpracovatele Změny č. 5 územního plánu Vítkova
dle závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Z:VOVÚPŽP
T:11/2022

1. Schvaluje Plán sociálního začleňování Města Vítkova, Budišova n. B. a obce
Čermná ve Slezsku na období 2021 – 2027 v rámci spolupráce s Agenturou
pro sociální začleňování.
2. Ukládá Zveřejnit Plán sociálního začleňování Města Vítkova, Budišova n. B. a obce
Čermná ve Slezsku na období 2021 – 2027 na webových stránkách města Vítkova.

Z: VOSV
T: 9/2022

1. Schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1
Malá Strana, ve výši 262.000,- Kč na realizaci projektu „Vybavení knihovny RFID
technologií a samoobslužným půjčováním“ v rámci programu Veřejné informační
služby knihoven – VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI.
2. Souhlasí s podmínkami přidělení dotace, povinnostmi příjemce dotace a podmínkami
zúčtování dotace VISK 3 na rok 2022.
1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu
města Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00489557 k 30. 6. 2022.
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1526/27

1527/27

2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00489557, k 31. 12. 2022.

Z: VOS
T: 4/2023

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 30. 06. 2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 30. 6. 2023.

Z: VOS
T: 4/2023

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvkové organizace, IČO 7096288 za I. pololetí 2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvkové organizace, IČO 7096288, za rok 2022.

Z: VOS
T: 4/2023

1528/27

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Střediska volného času Vítkov, příspěvkové
organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO 73214892 za I. pololetí 2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Střediska volného času Vítkov, příspěvkové Z: VOS
T: 4/2023
organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO 73214892, za rok 2022.

1529/27

1. Bere na vědomí informaci o získané neinvestiční dotaci z Programu podpory
prevence kriminality, z rozpočtu Ministerstva vnitra na projekt „Vítkov – Asistenti
prevence kriminality – 2022 ve výši 554 400,- Kč.
2. Schvaluje přijetí dotace z Programu podpory prevence kriminality, z rozpočtu
Ministerstva vnitra na projekt „Vítkov – Asistenti prevence kriminality – 2022 ve
výši 554 400,- Kč.

1530/27

1. Schvaluje přijetí dotace v režimu de minimis z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace
2022“ na realizaci projektu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní
kopec, Vítkov“ v celkové výši max. 400.000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“
na realizaci projektu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec,
Vítkov“ v celkové výši max. 400.000 Kč mezi Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČO: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu
přípravy projektové dokumentace 2022“ na realizaci projektu „Technická
infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“ mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870.
4. Ukládá zahrnout do rozpočtu města na rok 2023 a 2024 finanční prostředky na
projektovou dokumentaci „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec,
Vítkov“, jak na příjmové, tak výdajové části.

1531/27

1532/27

1. Schvaluje vrácení dotace získané z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském
kraji v roce 2022“ na realizaci projektu „Vítkovskem na kole hravě“ v celkové výši
max. 80 000 Kč zpět Moravskoslezskému kraji.
2. Ukládá oznámit tuto skutečnost poskytovateli dotace – Moravskoslezskému kraji –
do 7 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva města.
3. Ukládá vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele dotace v plně poskytnuté výši do 7
kalendářních dnů ode dne nahlášení skutečnosti, že město projekt nebude realizovat.
1. Bere na vědomí informaci o schválené investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“
– ISPROFOND 5818510060, ve výši 5 937 777,- Kč.
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Z:S, VOS
T:16.9.2022
Z: VFO,
VOS
T: 12/2022,
12/2023

Z:S, VOS
T:21.9.2022
Z:VFO,VOS
T: 09/2022

1533/27

1534/27

2. Schvaluje smlouvu č. 1261/C1/2022 o poskytnutí prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední
Dvůr“ – ISPROFOND 5818510060 ve výši 5 937 777,- Kč.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 1261/C1/2022 o poskytnutí prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Cyklostezka
Vítkov – Prostřední Dvůr“ – ISPROFOND 5818510060.

Z: VOS, S
T: 09/2022

1. Bere na vědomí žádost organizace Technické služby města Vítkova, p. o.,
IČO: 00037494 o poskytnutí investičního příspěvku na zpracování
projektové dokumentace pro budovu dílen a garáží v areálu Technických služeb.
2. Schvaluje poskytnutí investičního příspěvku na zpracování projektové
dokumentace pro budovu dílen a garáží v areálu Technických služeb,
ve výši 500 000,- Kč.

Z: VOS
T:9/2022

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku – elektrocentrála, inventární
číslo 8380, Technických služeb města Vítkova, p. o. se sídlem Dělnická
č. p. 705, IČO:00037494.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks – elektrocentrála,
inventární číslo 8380, Technických služeb města Vítkova, p. o. se sídlem Dělnická
č. p. 705, IČO:00037494, na město Vítkov, v hodnotě 29 750 Kč,
dle důvodové zprávy.
3. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks – elektrocentrála,
inventární číslo 8380, Technických služeb města Vítkova p. o. se sídlem Dělnická
č. p. 705, IČO:00037494 v celkové hodnotě 29 750 Kč, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks – elektrocentrála, inventární
číslo 8380, Technických služeb města Vítkova p. o. se sídlem Dělnická č. p. 705,
IČO: 00037494, v celkové hodnotě 29.750 Kč, dle důvodové zprávy.

Z:ŘTS
T: 9/2022

1535/27

1. Bere na vědomí žádost Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
IČO 69987181 o souhlas s podáním žádosti o dotaci z výzvy IROP – Základní školy,
prostřednictvím firmy Z+M Partner spol. s r.o., a o finanční prostředky na
předfinancování a spoluúčast u této dotace.
2. Bere na změnu cen a rozpočet celé akce sanace suterénu Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181.
3. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z výzvy IROP – Základní školy, kterou by za
Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvkovou organizaci, IČO 69987181,
podávala firma Z+M Partner spol. s r.o.

1536/27

1. Schvaluje předfinancování projektu sanace suterénu Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181 na základě předloženého finálního
rozpočtu, poskytnutím návratné finanční výpomoci zřizovatele, v maximální
výši 16 mil. Kč.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu ke schválení smlouvu o návratné finanční výpomoci.

1537/27

1. Schvaluje poskytnutí investičního příspěvku Základní škole a gymnáziu Vítkov na
spoluúčast na projektu ve výši maximálně 10 % nákladů na projekt.
2. Ukládá informovat ředitele školy o usnesení zastupitelstva.

1538/27

Ukládá zahrnout poskytnutí NFV a investičního příspěvku ZŠaG do rozpočtu
na rok 2023.

1539/27
1540/27
1541/27

Souhlasí s technickým zhodnocením majetku plynoucím z realizace předmětu projektu.
Bere na vědomí podmínku udržení výstupu projektu po dobu udržitelnosti.
1. Bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Bytový dům Oderská 182,
Vítkov – demolice“ (identifikační číslo: 117D081000529).

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 14. 9. 2022

Strana 3 (celkem 13)

Z:VFO,VOS
T: 6/2023

Z:VOS
T:9/2022
Z:
VFO,VOS
T: 12/2022

1542/27

1543/27

1544/27

2. Schvaluje přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu
11708 - Podpora revitalizace území na realizaci akce „Bytový dům Oderská 182,
Vítkov - demolice“ (identifikační číslo: 117D081000529),
v celkové výši 1 479 229 Kč.
3. Souhlasí s Podmínkami účasti státního rozpočtu na realizaci akce „Bytový dům
Oderská 182, Vítkov - demolice“, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
4. Pověřuje starostu města podpisem Podmínek účasti státního rozpočtu na realizaci
akce „Bytový dům Oderská 182, Vítkov - demolice“, které jsou součástí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (identifikační číslo: 117D081000529).
5. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2023 finanční prostředky na realizaci
akce, jak na příjmové, tak i výdajové straně.

Z:S,VOS
T:09/2022
Z: VFO,VOS
T: 12/2022

1. Schvaluje nákup malého svozového vozu na odpady Technickými službami města
Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, z investičního
příspěvku města z rozpočtu roku 2023.
2. Ukládá Technickým službám města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705,
749 01 Vítkov zapracovat nákup malého svozového vozu na odpady do plánu
investic na rok 2023.

Z:ŘTS,VOS
T:12/2022

1. Schvaluje dokrytí ztráty lesa za rok 2020 ve výši 1 411 015,34,-Kč.
2. Ukládá předat výpis usnesení Technickým službám města Vítkova, p. o.,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov ,IČO: 00037494.

Z:VOS,VFO
T:9/2022

1. Nařizuje organizaci Technické služby města Vítkova, p. o. Dělnická 705,
749 01 Vítkov odvod mimořádného zisku ve výši 1 411.015,34 Kč zřizovateli.
2. Ukládá řediteli Technických služeb města Vítkova, p. o. Dělnická 705, 749 01
Vítkov, provést odvod mimořádného zisku zřizovateli.

Z: ŘTS,VOS
T:9/2022

1545/27

Schvaluje rozpočtové opatření týkající se uvolnění finančních prostředků
na energetický marketing ve výši 200 000,- Kč.

1546/27

1. Bere na vědomí zprávu o možnosti jednání vedení města se společností SmVaK a.s
Ostrava v oblasti směny majetků dle důvodové zprávy.
2. Ukládá iniciovat jednání se SmVaK a.s. Ostrava.

1547/27

1548/27

1549/27

Z:S,VOS
T: 10/2022

1. Schvaluje Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko volného
času Vítkov, IČO 73214892, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat Dodatek č. 6 s přílohou č. 1 ředitelce příspěvkové organizace
Středisko volného času Vítkov, IČO 73214892.

Z:VOS
T: 9/2022

1. Schvaluje změnu stipendijního řádu Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181 – jednoznačné určení výše omluvené absence za pololetí,
s účinností od 1. 2. 2023, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele ZŠaG Vítkov, příspěvkové organizace o usnesení
zastupitelstva města.

Z: VOS
T: 9/2022

1. Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na projekt Senior Point Vítkov 2023.
2. Schvaluje spolufinancování realizace projektu Senior Point Vítkov 2023 ve výši min.
30 % celkových ročních nákladů projektu.
3. Ukládá podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Senior Point Vítkov 2023“.
4. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2023 finanční prostředky na
realizaci projektu „Senior Point Vítkov 2023“.
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Z:VOS
T:14.10.2022
Z: VFO,
VOS
T:12/2022

1550/27

Bere na vědomí informaci o přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
na realizaci projektu „Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L“
v rámci opatření Lesnická infrastruktura ve výši 3.508.837,- Kč

1551/27

1. Bere na vědomí informaci o získané dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Oranžové
hřiště v Klokočově“ ve výši 1 000 000,- Kč.
2. Schvaluje přijetí dotace z Nadace ČEZ na projekt „Oranžové hřiště v Klokočově“ ve
výši 1 000 000,- Kč.
3. Schvaluje způsob financování dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zahrnout výdaje na projekt „Oranžové hřiště v Klokočově“ do rozpočtu
Z: VFO
města na rok 2023.
T: 12/2022

1552/27

Bere na vědomí zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku 2022.

1553/27

1. Bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Vítkov, z. s. o poskytnutí individuální
dotace ve výši 330 500,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Vítkov a
Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, 74901 Vítkov, IČO 44941412,
v celkové výši 111 400,- Kč, a to pro Šachový oddíl ve výši 5.000, -- Kč na dopravu
na utkání, pro Boxerský oddíl ve výši 28.000, -- Kč z toho na pronájem tělocvičny
10.000, -- Kč, turnaj v Polsku 6.000, -- Kč a uspořádání kola Národní ligy boxu
12.000, -- Kč, pro Volejbalový oddíl ve výši 5.000,-- Kč na pronájem tělocvičny, pro
Fotbalový oddíl ve výši 73.400,-- Kč z toho na pronájem tělocvičny 10.000,-- Kč, na
občerstvení na utkání 6.000,-- Kč, na nákup nápojů na domácím utkání 4.000,-- Kč,
na dopravu na utkání 28.400,-- Kč a na odměny trenérů z uzavřených dohod
25.000,-- Kč.
3. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 31. 10. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k
uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
Z: S, VFO
platnosti.
T: 10/2022

1554/27

1. Bere na vědomí žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,
základní organizace Vítkov o poskytnutí individuální dotace ve výši 35 700,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Vítkov a Svazem
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Vítkov,
Budišovská 877, 749 01 Vítkov, IČO 75029898, ve výši 19.700, -- Kč z toho na
pronájem sálu 9.600, -- Kč, na vstupenky na divadelní představení pro aktivní členy
6.600, -- Kč a na pronájem sálu pro akci cvičení na židlích pro osoby se zdravotním
postižením 3.500, -- Kč.
3. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 31. 10. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k
uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
Z: S, VFO
platnosti.
T: 10/2022

1555/27

1. Bere na vědomí žádost Českého svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Vítkov o
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000,- Kč.
2. Neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z důvodu nedostatku financí.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva města.
Z: VFO
T: 9/2022

1556/27

1. Bere na vědomí žádost Klubu sportovní kynologie Vítkov-Klokočov, z. s. o
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 500,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Vítkov a Klubem
sportovní kynologie Vítkov – Klokočov, z. s., Nová 443, 74901 Vítkov, IČO
07780923, ve výši 17.000, -- Kč na 6. ročník Oblastní výstavy Německých ovčáků a
bonitace z toho na nákup krmiva 10.000, -- Kč a na poháry, plakety
a medaile 7.000, -- Kč.
3. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 31. 10. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy Z: S, VFO
platnosti.
T: 10/2022
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1557/27

1. Bere na vědomí žádost Smíšeného pěveckého sboru Komenský, z.s. o poskytnutí
individuální dotace ve výši 81 000,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Vítkov a Smíšeným
pěveckým sborem Komenský, z. s., Dělnická 1006, 749 01 Vítkov, IČO 04026233,
ve výši 32.000, -- Kč z toho na pronájem studia ČRo Ostrava 16.000, -- Kč a na
hudební a zvukovou režii pro nahrání CD 16.000, -- Kč.
3. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 31. 10. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k
uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
Z: S, VFO
platnosti.
T: 10/2022

1558/27

1. Bere na vědomí žádost Českého kynologického svazu ZKO Vítkov - 189 o
poskytnutí individuální dotace ve výši 19 900,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Vítkov a Českým
kynologickým svazem ZKO Vítkov-189, Úvozní 575, 74901 Vítkov, IČO 47814276,
ve výši 13.900, -- Kč na pořízení materiálu určeného na oplocení kynologického
cvičiště.
3. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 31. 10. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k
uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
Z: S, VFO
platnosti.
T: 10/2022

1559/27

1. Bere na vědomí žádost Asociace TOM ČR, TOM 19123 Šlápoty Vítkov o poskytnutí
individuální dotace ve výši 14 000,- Kč.
2. Neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 14. 000,- Kč z důvodu časové tísně projektu.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva města.
Z: VFO
T: 9/2022

1560/27

1. Bere na vědomí žádost
, IČO
, se sídlem
, o poskytnutí finanční dotace ve výši 6 000,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Vítkov a
, se sídlem
, IČO
, ve výši 6 000,Kč na projekt „Provozování veřejného WC“ na nákup čisticích a hygienických
prostředků.
3. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 31. 10. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k
uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
Z: S, VFO
platnosti.
T: 10/2022

1561/27

1. Schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a organizací
Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., Komenského 754, Vítkov,
IČO: 69987181, ve výši 500.000,-- Kč na předfinancování projektu v rámci
výzvy č. 5/2022 s názvem „Přírodní zahrady“ Ministerstva životního
prostředí - národního programu „Životní prostředí“.
2. Ukládá podepsat smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a organizací Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o. do 31. října 2022.
3. Ukládá zahrnout návratnou finanční výpomoc na projekt „Přírodní zahrady“ do
rozpočtu na rok 2023.

1562/27

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení p.
,
bytem
na vybudování tepelného čerpadla, včetně zemního
kolektoru na rodinném domě na adrese
,
ve výši 300. 000, -- Kč s dobou splatnosti 6 let, při úrokové sazbě 2 % p. a.,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení p.
,
bytem
na vybudování tepelného čerpadla,
včetně zemního kolektoru na rodinném domě na adrese
,
ve výši 300. 000, -- Kč s dobou splatnosti 6 let, při úrokové sazbě 2 % p. a.,
dle důvodové zprávy.
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Z: VFO, S
T: 10/2022
Z: VFO
T: 12/2022

Z: VFO,S
T: 10/2022

1563/27

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení p.
, bytem
na rekonstrukci střechy a kanalizace na rodinném domě
na adrese
, ve výši 300. 000, -- Kč s dobou splatnosti 10
let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení p.
,
bytem
na rekonstrukci střechy a kanalizace na rodinném
domě na adrese
, ve výši 300. 000, -- Kč s dobou
splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

Z:VFO,S
T: 10/2022

1564/27

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení p.
,
bytem
na instalaci solárních panelů na rodinném domě na adrese
, ve výši 300. 000, -- Kč s dobou splatnosti 8 let, při úrokové sazbě
2 % p. a., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení p.
, bytem
na instalaci solárních panelů na rodinném domě na adrese
Z:VFO,S
, ve výši 300. 000, -- Kč s dobou splatnosti 8 let, při úrokové
T: 10/2022
sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

1565/27

1. Rozhodlo neposkytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení p.
,
bytem
na výměnu zdroje tepla, vložkování komína, rekonstrukce
vnitřního schodiště, včetně zábradlí na rodinném domě na adrese
,
ve výši 240. 000, -- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a.,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatelku o rozhodnutí zastupitelstva města.

1566/27

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., IČO: 75029898, ze dne 23. 5. 2022
dle předloženého protokolu.

1567/27

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Tělovýchovná jednota Klokočov, z. s., IČO: 47812133, ze dne 17. 5. 2022 dle
předloženého protokolu.

1568/27

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s., IČO: 44941412, ze dne 29. 6. 2022 dle
předloženého protokolu.

1569/27

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Charita
Odry, IČO: 62351052, ze dne 25. 8. 2022 dle předloženého protokolu.

1570/27

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 10/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu schváleného radou města
dne 28. 6. 2022, pod č. usnesení 2831/71.

1571/27

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 11/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu schválenou radou města
dne 9. 8. 2022, pod č. usnesení 2880/73.

1572/27

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 12/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 12/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

1573/27

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Středisko
volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, a to snížení investičního příspěvku
o částku 412.741,73 Kč určeného na vybudování minigolfu.
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Z:VFO
T: 9/2022

Z: VFO
T: 9/2022

2. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Středisko
volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, a to navýšení provozního příspěvku
o částku 441.900, -- Kč určeného na zvýšené náklady na energie a
o částku 40.000, -- Kč určeného na účast mažoretek na MS v Zagrebu.
3. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace Středisko volného času Vítkov
o změně závazných ukazatelů.

Z: VFO
T: 9/2022

1574/27

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o., IČO: 70996288, a to navýšení provozního
příspěvku o částku 150.000, -- Kč určeného na výměnu obložení výdejny stravy
v MŠ Klokočov.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov o změně Z: VFO
závazného ukazatele.
T: 9/2022

1575/27

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181, a to navýšení provozního příspěvku
o částku 1.500.000, -- Kč určenou na zvýšené náklady na energie.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov o změně závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 9/2022

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Technické
služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494, a to poskytnutí investičního příspěvku
ve výši 500.000, -- Kč určeného na zpracování PD skladu techniky.
2. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Technické
služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494, a to navýšení provozního příspěvku
o částku 270.000, -- Kč určeného na čipování sběrných nádoba, výrobu samolepek
na sběrné nádoby a na zapůjčení dopravních značek.
3. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Vítkova
o změně závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 9/2022

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
,
, trv. bytem
,a
, trv. bytem
, na výmaz věcného
předkupního práva vedeného na katastrálním úřadě k pozemkům parc. č. 344/1 a
344/2, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo schválit výmaz věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 344/1 a
344/2 v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá podepsat potvrzení o zániku věcného předkupního práva k pozemkům
parc. č. 344/1 a 344/2 v k. ú. Vítkov.

Z: S, VFO
T: 12/2022

1576/27

1577/27

1578/27

1. Revokuje usnesení zastupitelstva města č. 1508/26 ze dne 15. 6. 2022:
„1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, který určuje výši slevy z kupní ceny
pozemku parc. č. 1304/5 o výměře 1346 m 2 v k. ú. Vítkov, dle uzavřené kupní
smlouvy ze dne 9. 12. 2019 mezi Městem Vítkov a manželi
,
nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
–
ve výši 30%, tj. 29.880,- Kč + 21% DPH a to na část pozemku o výměře
166 m2 z důvodu trvalého zamokření pozemku.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se jmenovanými, a to nejpozději
do 30. 9. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“
2. Rozhodlo schválit slevu z kupní ceny pozemku parc. č. 1304/5 v k. ú. Vítkov, dle
Dodatku č.1, z důvodu trvalého zamokření části pozemku.
3. Rozhodlo změnit Kupní smlouvu ze dne 9. 12. 2019, na prodej pozemku parc. č.
1304/5 v k. ú. Vítkov, mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
.
Změna spočívá ve snížení kupní ceny pozemku z původních 977.196, - Kč vč. DPH
na 941.041, - Kč vč. DPH, z důvodu dlouhodobého zamokření části pozemku o
výměře 166 m2, změna bude provedena Dodatkem č. 1.
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4. Ukládá zveřejnit záměr změnit Kupní smlouvu ze dne 9. 12. 2019 dodatkem č.1,
kterým se mění kupní cenu za pozemek z důvodu trvalého zamokření části pozemku
o výměře 166 m2.
1579/27

Z: VFO
T: 10/2022

1. Bere na vědomí způsob narovnání majetkových vztahů s Moravskoslezským krajem,
se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 70200 Ostrava – Přívoz v k. ú. Vítkov.
2. Schvaluje vyhotovení geometrických plánů na změnu vlastnických hranic pozemků
v lokalitě komunikací Budišovská a Těchanovická ve Vítkově.
Z: VFO
3. Ukládá vyhotovit geometrické plány.

T: 12/2022

1580/27

1. Bere na vědomí zahájení jednání s manželi
a
, trv.
bytem
ohledně odkupu části pozemku parc. č. 246 v k.
ú. Klokočov u Vítkova, jako pozemek pod místní komunikací.
2. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 246 zahrada o výměře 65 m 2 v k. ú. Klokočov
u Vítkova, jako pozemek pod místní komunikací, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2,
dle důvodové zprávy.
3. Ukládá připravit kupní smlouvu.
Z: VFO
T: 12/2022

1581/27

1. Bere na vědomí zahájení jednání s
a
, oba
trv. bytem
ohledně odkupu části pozemku parc. č. st.
91/3 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako pozemek pod místní komunikací.
2. Rohodlo koupit část pozemku parc. č. st. 91/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako pozemek pod místní komunikací, za kupní
cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá připravit kupní smlouvu.

Z: VFO
T: 12/2022

1582/27

1. Bere na vědomí doplnění žádosti o geometrický plán paní
,
trvale bytem
, o narovnání vlastnických hranic kolem
pozemku parc. č. st. 92, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Klokočov u Vítkova.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 92 za část pozemku parc. č.
2511 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 211 zahrada, které jsou v majetku města,
všechny parcely jsou v k. ú. Klokočov u Vítkova, z důvodu narovnání skutečného
stavu vlastnických hranic s platnou katastrální mapou, dle důvodové zprávy.
Narovnání bude řešeno formou směny „metr za metr“, případné dorovnání rozdílu
výměr bude řešeno prodejem za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 10/2022

1583/27

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1240/22 ze dne 3. 11. 2021, směnu pozemku
parc. č. 2551/5 orná půda (685 m2) v k. ú. Vítkov ve vlastnictví města Vítkova za
pozemek parc. č. 414/2 orná půda (591 m2) v k. ú. Nové Těchanovice ve vlastnictví
, trv. bytem
, formou směny bez
doplatku, z důvodu zajištění příjezdu ke stavebním parcelám ve vlastnictví Města
Vítkova v místní části Nové Těchanovice.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 11. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
Z: S, VFO
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
T: 11/2022
1. Bere na vědomí žádost
a
, trv. bytem
a podepsaný souhlas všech vlastníků dotčených nemovitostí o směnu
pozemku parc. č. 662/3, za části pozemků parc. č. 662/20, 662/21 a 662/22, všechny
pozemky jsou vedeny v k. ú. Nové Těchanovice.

1584/27
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2. Rozhodlo směnit pozemek parc. č. 662/3, za části pozemků parc. č. 662/20, 662/21 a
662/22, všechny pozemky jsou vedeny v k. ú. Nové Těchanovice po doložení
geometrického plánu, jako pozemek zajišťující příjezd k nemovitostem, formou
směny metr za metr s případným doplatkem ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu.
1585/27

1586/27

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 558/1 ost. plocha o výměře cca 247 m2 se
stodolou stojící na tomto pozemku, v k. ú. Vítkov, za minimální kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 396 980,- Kč, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Bere na vědomí žádost spoluvlastníků pozemku parc. č. 1706/21 v k. ú. Vítkov, a to
, trvale bytem
,
, trvale
bytem
,
, trvale bytem
,
, trvale bytem
,
, trvale bytem
, o zakoupení
části pozemku parc. č.
ost. plocha v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží
žadatelů.
2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č.
ost. plocha o výměře 1 m2, v k. ú.
Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 12/2022

Z: VFO
T: 10/2022

Z: VFO
T: 10/2022

1587/27

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,o
zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže.
2. Rozhodlo prodat pozemek parc. č.
o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 10/2022

1588/27

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,o
zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže.
2. Rozhodlo prodat pozemek parc. č.
o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 10/2022

1589/27

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemků parc. č. 750/18, 732/69 a celého pozemku parc. č.
732/70 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky k rekreaci.
2. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 732/70 ttp o výměře 11 m2 a části pozemků parc.
č. 732/69 ttp o výměře cca 37 m2 a 750/18 ost. plocha o výměře cca 53 m2 v k. ú.
Nové Těchanovice, dle geometrického plánu, který na své náklady nechá vyhotovit
žadatel, jako pozemky k rekreaci, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu.
Z: VFO
T: 12/2022
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, na koupi pozemku parc. č. 732/2 ttp v k. ú. Nové Těchanovice, jako travnatý
pozemek u domu žadatele.
2. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 732/2 ttp o výměře 406 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, jako travnatý pozemek u domu žadatele, za kupní cenu ve výši 750,Kč/m2, dle důvodové zprávy.

1590/27
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3. Ukládá zveřejnit záměr.
1591/27

1592/27

1593/27

1594/27

1595/27

1596/27

Z: VFO
T: 10/2022

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale bytem
, na zakoupení pozemku parc. č. 2258/4 ttp v k. ú.
Klokočov u Vítkova, jako zahrada u domu žadatele.
2. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2258/4 ttp o výměře cca 452 m2 v k. ú. Klokočov
u Vítkova, jako zahrada u domu žadatelů, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.
3. Neschvaluje slevu z kupní ceny pozemku parc. č. 2258/4, a to z důvodu zamokření a
dlouhodobé péče o pozemek.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, na
zakoupení části pozemku parc. č. 26/1, 658 a 659 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako
zahrada a posezení u bytového domu.
2. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 26/1 ost. plocha o výměře cca 235 m 2,
parc. č. 658 a 659 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrada a posezení u bytového
domu, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva města.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, na koupi části pozemku parc. č. 2594/1 ttp v k. ú. Vítkov, jako travnatý
pozemek k rekreaci.
2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 ttp o výměře cca 157 m2 v k. ú.
Vítkov, jako travnatý pozemek u chaty žadatele, výměra bude upřesněna
geometrickým plánem, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, na koupi části pozemků parc. č. 2594/1 ttp v k. ú. Vítkov, jako travnatý
pozemek u chaty žadatele.
2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 ttp, v k. ú. Vítkov, jako travnatý
pozemek u chaty žadatele, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní
cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu.
1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale
bytem
, na koupi části pozemku parc. č.
3049 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zahrady u chaty žadatelů.
2. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 3049 o výměře cca 401 m2 v k. ú. Vítkov,
jako zahrádku, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
na koupi části pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha v k. ú. Vítkov, jako příjezd
k pozemku parc. č. 558/2 zastavěná plocha a nádvoří.
2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha o výměře cca 248 m2, v k.
ú. Vítkov, jako zajištění příjezdu na pozemek žadatele, za kupní cenu ve výši 600,Kč/m2 a část pozemku zasaženého telekomunikačním vedením o výměře 5 m 2 za
kupní cenu 420,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje slevu z kupní ceny na část pozemku parc. č. 558/3 o výměře 5 m2 a to
z důvodu faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury.
4. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu.
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Z: VFO
T: 10/2022

Z: VFO
T: 10/2022

Z: VFO
T: 12/2022

Z: VFO
T: 12/2022

Z: VFO
T: 10/2022

Z: VFO
T: 11/2022

1597/27

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
na koupi části pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha v k. ú. Vítkov, jako příjezd
k pozemku parc. č. 576 ttp.
2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha o výměře cca 44 m2 za
kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, část pozemku zasaženého telekomunikačním
vedením o výměře 5 m2 za kupní cenu 420,- Kč/m2 a zároveň provést částečnou
směnu pozemku 558/3 za část pozemku parc. č. 576 o výměře cca 6 m 2 formou
směny metr za metr, vše v k. ú. Vítkov, jako zajištění příjezdu na pozemek žadatelky,
dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje slevu z kupní ceny na část pozemku parc. č. 558/3 o výměře 5 m2 a to
z důvodu faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury.
4. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu.
Z: VFO
T: 11/2022

1598/27

1. Bere na vědomí doplnění žádosti manželů
a
, oba trvale bytem
, o zakoupení pozemku
parc. č. 26/1 zahrada, 26/2 a 26/3 obě trv. travní porost, v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 26/1 zahrada o výměře cca 1954
m2, 26/2 ttp o výměře cca 100 m2 a 26/3 ttp o výměře cca 81 m2 v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemky tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem parc.
č. st.
, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 na části pozemku o výměře 1035 m2 a
105,- Kč/m2 na části pozemku o výměře 1100 m2, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje slevu z kupní ceny na část pozemku parc. č. 26/1 o výměře 1100 m2, a to
z důvodu faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury a ze
zamokření části pozemku.
4. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 10/2022

1599/27

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
,
, trv. bytem
,a
, trv. bytem
, na zakoupení části pozemku
parc. č. 353, 346/2, 345/5 a 345/3, vše v k. ú. Vítkov.
2. Bere na vědomí že pozemek parc. č. 353 o výměře 804 m2 v k. ú. Vítkov vlastní
Česká republika.
3. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 346/2, jako pozemek kolem nemovitosti
stojící na parc. č.
ve Vítkově.
4. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 345/5 o výměře 62 m 2, jako pozemek zajišťující
přístup ke garáži stojící na pozemku parc. č. 345/3 v k. ú. Vítkov.
5. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva města.
Z: VFO
T: 10/2022

1600/27

1. Bere na vědomí žádost

1601/27

, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 346/2 v k. ú.
Vítkov, jako pozemek zajišťující přístup k nemovitosti stojící na parcele č.
v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 346/2 o výměře cca 7 m 2.
3. Ukládá informovat žadatelku o usnesení zastupitelstva města.
1. Bere na vědomí žádost
a
, oba trvale
bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 780/1 ost.
plocha v k. ú. Vítkov, jako parkovací stání pro tři automobily.
2. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 780/1 ost. plocha o výměře cca 38 m2, v k.
ú. Vítkov, jako parkovací stání pro tři automobily, za kupní cenu ve výši 600,Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva města.

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 14. 9. 2022

Strana 12 (celkem 13)

Z: VFO
T: 10/2022

Z: VFO
T: 10/2022

1602/27

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1365/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, na
2
část pozemku parc. č. st. 11/1 o výměře 32 m v k. ú. Lhotka u Vítkova za kupní cenu
ve výši 4.035,- Kč.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
Z: S, VFO
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadateli platnosti.
T: 12/2022

1603/27

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. st. 45/1, 45/1, st. 45/2, 68, 72, 74 a 1000 v k.
ú. Nové Těchanovice, jako pozemky na výstavbu rodinného domu, za kupní cenu ve
výši 150,- Kč/m2, dle varianty č. 4 uvedené v důvodové zprávě, dle geometrického
plánu, který bude přefakturován na kupující stavebních parcel.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr dle geometrického plánu.

T: 11/2022

1604/27

1. Bere na vědomí opětovné projednání žádosti manželů
a
,
oba trvale bytem
, o směnu části pozemku parc. č. 1242 ostatní
plocha, za část pozemku parc. č. st. 1238 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo směnit pozemek parc. č. 1242/3 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú.
Vítkov ve vlastnictví města Vítkova za parc. č. 1238/3 ostatní plocha o výměře 14 m2
v k. ú. Vítkov ve vlastnictví manželů
, oba trv. bytem
, dle GP 3636 – 134 / 2020, s doplatkem ve výši 8.400,- Kč bez DPH.
3. Schvaluje snížení kupní ceny z důvodu nevyužitelnosti městského pozemku
nevhodného tvaru a zejména z důvodu zlepšení bezpečnosti účastníků silničního
provozu na místní komunikaci Polní, které spočívá v jejím rozšíření na parcelu č.
1238/3 v k. ú. Vítkov ve vlastnictví manželů
. Sleva je vyčíslena na
hodnotu 300,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
4. Ukládá zveřejnit záměr.

T: 11/2022

1605/27

Bere na vědomí zápis z 21. jednání sportovního výboru konaného dne 29.8.2022.

1606/27

1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části
Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Podhradí v celkové
výši 21 000 Kč na účely uvedené v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Podhradí o usnesení zastupitelstva.

1607/27

Bere na vědomí zprávu o postupu prodeje notebooků, používaných zastupiteli
ve volebním období 2018 -2022.

1608/27

Bere na vědomí zápisy a usnesení z 28. a 29. jednání finančního výboru konaných
dne 29. 8. 2022 a 12. 9. 2022.

1609/27

Bere na vědomí zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 1. 8. 2022.

1610/27

Bere na vědomí žádost o peněžitý příspěvek Dětské skupiny Kačenka
v Prostředním Dvoře.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka v.r.
starosta
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T: 10/2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař v.r.
místostarosta
Strana 13 (celkem 13)

