USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 4. září 2013
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 977/23 do č. 1023/23)
Zastupitelstvo města:
977/23 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 25.června, 11.července, 13.srpna
a 26.srpna 2013.
978/23

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

979/23

1. Rozhodlo o přijetí dotace v max. výši 7.093,67 EUR na finanční zabezpečení projektu
„Společně do společnosti“.
2. Schvaluje předfinancování projektu v celkové výši 8.345,50 EUR z rozpočtu města.
3. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města (od. 33, par. 91, ORG 761, ORJ 9) částku
ve výši 210.000 Kč na zabezpečení projektu „Společně do společnosti“.
4. Schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–
2013 č. ERS-CZ/2013/03879 mezi Městem Vítkov a Euroregionem Silesia – CZ, Horní
nám. 69, 746 01 Opava na financování projektu „Společně do společnosti“.

Z: VOK,VFO
T: 10/2013

980/23

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 50.000,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši
50. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Z: S,VOVS
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem T: 9/2013
Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.

981/23

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 68.946,- Kč na projekt „Sobě a všem - pomůžem“
z Nadace O2 pro Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace.
2. Ukládá předat výpis z usnesení ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace.

Z: VOS
T: 9/2013

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 65.100 Kč na projekt „Etický učitel – etický žák“
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora
implementace výuky do vzdělávání v základních a nižších ročnících víceletých gymnázií
v roce 2013 pro Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.
2. Ukládá předat výpis z usnesení ředitelce Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková
organizace.

Z: VOS
T: 9/2013

982/23

983/23

Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2013.

984/23

1. Rozhodlo neposkytnout dotace města na II. pololetí roku 2013 těmto subjektům:
- Asociaci TOM Šlápoty Vítkov
- Sportovnímu klubu ledního hokeje Vítkov
- paní Evě Řehulkové
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.
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Z: VFO
T: 9/2013

985/23

Rozhodlo poskytnout dotace města na II. pololetí roku 2013 v celkové výši Kč 147.000,vybraným subjektům dle přílohy č. 1.

986/23

1, Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 25.000,- na projekty „90. let
činnosti základní školy“ a „Adaptační programy pro nové kolektivy – Moje nová třída““
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní
školou a gymnáziem Vítkov, příspěvkovou organizací, Vítkov, Komenského 754, Vítkov,
IČ 69987181.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

987/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 8.500,- na projekty „Tvořivé
odpoledne s „Šikulkou a Šikulínem“, a „Zábavný pořad pro děti „Čertoviny s Mikulajdou“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Mateřskou
školou Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvkovou organizací, Husova 629, Vítkov,
IČ 70996288.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 9/2013

988/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,- na projekt „Účast žáků a učitelů
ZUŠ Vítkov na mezinárodních akcích“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce
7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou školou, Vítkov, Lidická 639, příspěvkovou
organizací, Lidická 639, Vítkov, IČ 47813598.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 9/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

989/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- na projekt „SPOLU A JINAK
aneb nápady pro volný čas“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1, příspěvkovou organizací,
náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

990/23

991/23

992/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 12.000,- na projekt „Podpora činnosti
SVČ Vítkov, p.o – zhotovení střelnice pro střelecký kroužek -uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Střediskem volného času Vítkov,
příspěvkovou organizací, Bezručova 585, Vítkov, IČ 73214892.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 5.000,- na projekt „Činnost
v oblasti sociální, kulturní a sportovní“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce
7, Vítkov, IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. –
základní organizací Vítkov, Budišovská 875, občanským sdružením, IČ 75029898.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,- na projekt „Canisterapie jako
služba sociální rehabilitace“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Cantes Opava, canisterapie Opavsko, Wolkerova 835, Vítkov, občanským
sdružením, IČ 72066024.
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Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 9/2013

2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
993/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 4.000,- na projekt „Udržení počtu
včelstev“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem včelařů, o.s., základní organizací Vítkov, U Nemocnice 858, Vítkov,
občanským sdružením, IČ 69987033.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 9/2013

994/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 7.000,- na projekt „Mladí hasiči
Vítkov – provoz - nátěr překážek, ukotvení kádě, pronájem tělocvičny, převoz dětské kádě“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266,
občanským sdružením, IČ 66738881.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 9/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

995/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,- na projekt „Nájem tělocvičny“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Karate klubem
Vítkov, Skřivánčí pole 884, Vítkov občanským sdružením, IČ 68177593.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 9/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

996/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 6.000,- na projekt „ Turnaj starosty
města Vítkova „Družebních měst mládeže a dospělých“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením stolních tenistů města Vítkova,
Školní 329, Vítkov, občanským sdružením, IČ 68941935.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 9/2013

997/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- na projekt „Údržba šaten,
travnaté plochy, chod oddílu – úprava hrací plochy, dosypávání, hnojení, opravy“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Fotbal clubem
Klokočov, Klokočov 34, Klokočov, občanským sdružením, IČ 26996073.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 9/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

998/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,- na projekt „Vybavení pro
pořádání dětských zábavných a sportovních akcí“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a TJ Sokolem Klokočov,
Klokočov, občanské sdružení, IČ 47812133.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

999/23

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- na projekt „ Výstava drobného
zvířectva“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem chovatelů – Základní organizací Vítkov, Oderská 180 Vítkov, občanským
sdružením, IČ 75019582.
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Z: VFO
T: 9/2013

2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 9/2013

1000/23 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 33.500,- na projekty Zabezpečení
pro okresní a krajskou soutěž družstev v šachu“, „Zabezpečení celoroční činnosti oddílu
kopané“ a „Nohejbal Vítkov 2013“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, Husova 653, Vítkov, občanským
sdružením, IČ 44941412.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud v této lhůtě
Z: VFO
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
T: 9/2013
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1001/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 749/17 ze dne 31. 10. 2012, kupní smlouvu
č. OP/3/1/2013/Kav mezi Městem Vítkovem a Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zastoupený Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, na prodej rodinného domu čp. 102 stojícího na pozemku parc. č. 1543,
rodinného domu čp. 103 stojícího na pozemku parc. č. 1545 a garáže stojící
na pozemku parc. č. 1546 v kat. území Vítkov za kupní cenu Kč 800.000,-, stanovenou
znaleckým posudkem č. 2012/Ví-018/S.II-462 pro akci „Silnice II/462 Vítkov
– Větřkovice“, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se Správou silnic Moravskoslezského kraje, a to nejpozději Z: S,VFO
do 31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, T: 12/2013
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1002/23 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno práva vstupu, chůze a vjezdu v pozemcích města jako
povinného:
- část pozemku parc. č. 751/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým
plánem č. 2803-52/2013 ze dne 25. 6. 2013 a nově označené jako pozemek parc.
č. 751/3, ostatní plocha, o výměře 2 372 m2
- pozemek parc.č. 752, ostatní plocha
- pozemek parc.č. 749/2, ostatní plocha
- pozemek parc.č. 753, zahrada
vše v k. ú. Vítkov a obec Vítkov, ve prospěch Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692 jako oprávněného, na dobu určitou, a to do
doby převodu těchto nemovitostí do vlastnictví Moravskoslezského kraje, nejpozději však
do 31. 12. 2017, za jednorázovou úplatu Kč 1.500 vč. DPH v zákonné výši; oprávněný
z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 919/21 ze dne 24. 4. 2013 a usnesením ZM
č. 953/22 ze dne 26. 6. 2013, darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Městem Vítkovem a Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, na převod:
- budova č. p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/1 v souladu s GP č.
2803-52/2013
- pozemek parc. č. 751/1, zastavěna plocha a nádvoří v souladu s geometrickým plánem
č. 2803-52/2013
- budova bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/2
- pozemek parc. č. 751/2, zastavěna plocha a nádvoří
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše k. ú. Vítkov a obec Vítkov, dle
přiloženého návrhu darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.
3. Ukládá podepsat darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
s Moravskoslezským krajem, a to nejpozději do 31. prosince 2013.
T: 12/2013

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 04. 09. 2013

Strana 4 (celkem10)

4. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 919/21 ze dne 24. 4. 2013, smlouvu o budoucí
darovací smlouvě mezi Městem Vítkovem a Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, na převod:
- pozemek parc. č. 751/3, zastavěna plocha a nádvoří v souladu s geometrickým plánem
č. 2803-52/2013
- pozemek parc. č. 752, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc. č. 753, zahrada
pozemek parc. č. 749/2, sportoviště a rekreační plocha
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše k. ú. Vítkov, město Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
5. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Moravskoslezským krajem, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. prosince 2013.
T: 12/2013
1003/23 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. o výměře cca 1000 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD takto:
výběr kupujícího obálkovou metodou, minimální základní kupní cena ve výši Kč 200,-/m2,
nepodnikající fyzické osobě, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. o výměře cca 1000 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě RD takto: výběr kupujícího obálkovou metodou, minimální základní kupní cena
ve výši Kč 200,-/m2, nepodnikající fyzické osobě.
3. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou s jednotlivými návrhy
smluv o budoucí kupní smlouvě na zasedání ZM dne 6. 11. 2013.
1004/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 957/22 ze dne 26. 6. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Lydií a Stanislavem Machalovými, bytem Luční 660, 749 01
Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 1850/2 orná půda o výměře 99 m2 v kat. území Vítkov,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí,
dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2013.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1005/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 958/22 ze dne 26. 6. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a paní Pavlínou Woodhams, bytem Lázeňská 450, 763 14 Zlín,
zastoupená spol. Dražební společnost Morava, Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, IČ 26275953,
na prodej pozemků parc. č. 2936/2 stpl. o výměře 72 m2 a parc. č. 2942/3 stpl. o výměře
31 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou
daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. prosince
2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 11/2013

Z: S,VFO
T: 12/2013

Z: S,VFO
T: 12/2013

1006/23 1. Rozhodlo neprodat část pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. 750 v části pozemku KN
parc. č. 732/1 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 9/2013
1007/23 1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 2339 ostpl. o výměře 259 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelů, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

1008/23 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl., a to dle geometrického plánu č. 280150/2013 díl „a“ o výměře 1 m2, který je přisloužen k pozemku žadatele parc. č. 1706/13
v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatele.
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Z: VFO
T: 9/2013

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl., a to dle geometrického
plánu č. 2801-50/2013 díl „a“ o výměře 1 m2, který je přisloužen k pozemku žadatele parc.
č. 1706/13 v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatele.
1009/23 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 662/13 ostpl. o výměře cca 522 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci
u chaty žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 662/13 ostpl. o výměře cca 522 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatele.
1010/23 1. Rozhodlo nekoupit ideální ½ pozemků parc. č. st. 57/5 stpl. a parc. č. st. 57/6 stpl. v kat.
území Nové Těchanovice, za nabídnutou kupní cenu Kč 150,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat navrhovatele o rozhodnutí ZM.
1011/23 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca 70 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě čerpací
stanice LPG.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca 70 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě čerpací stanice LPG.
1012/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 770/17 ze dne 31. 10. 2012 smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8012827/1 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52,
IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, dále zastoupena na základě plné moci ze dne 2. 7. 2012
zmocněncem p. Andreou Praskovou, DiS., IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22
Dolní Benešov, jako oprávněný z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení
přípojek NN k pozemkům parc. č. 2118/2, parc. č. 2118/3, parc. č. 2118/5 a parc. č. 2118/6
a pro novostavby na pozemcích parc. č. 2118/5 a parc. č. 2118/6 na Sadové ul. ve Vítkově
v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov v rámci stavby „Vítkov, Sadová,
Petrželka, přípojka kNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8012827/1 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 10/2013

Z: S,VFO
T: 12/2013

1013/23 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 3229/1 ostpl. a parc. č. 1722/5 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 1722/2 a parc. č. 1722/4 a pro RD čp. 995 na pozemku parc. č. 1722/4
na Dělnické ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a manželé Dalibor a Lenka Pazderovi, bytem Dělnická 995, 749 01 Vítkov, budou
oprávněnými z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový
poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné sazbě. Úhrada bude provedena zápočtem.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3229/1 ostpl. a parc.
č. 1722/5 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k pozemkům parc. č. 1722/2 a parc. č. 1722/4 a pro RD čp. 995 na pozemku parc.
č. 1722/4 na Dělnické ul. ve Vítkově, mezi Městem Vítkovem jako povinným z věcného
břemene, a manželi Daliborem a Lenkou Pazderovými, bytem Dělnická 995, 749 01 Vítkov,
jako oprávněnými z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: VFO
31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 12/2013
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
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1014/23 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 2689/1 ostpl. v kat. území Klokočov
u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc.
č. st. 387 a parc. č. 2138/2 a pro RD čp. 216 na pozemku parc. č. st. 387 v Klokočově –
Františkově Dvoře, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a pan Josef
Dobocký, bytem Klokočov 216, 747 47 Vítkov 3, budou oprávněným z věcného břemene.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH
v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2689/1 ostpl. v kat. území
Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. st. 387 a parc. č. 2138/2 a pro RD čp. 216 na pozemku parc. č. st. 387
v Klokočově – Františkově Dvoře, mezi Městem Vítkovem jako povinným z věcného
břemene, a p. Josefem Dobockým, bytem Klokočov 216, 747 47 Vítkov 3, jako
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: VFO
31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 12/2013
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1015/23 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 1295/2 orná
půda, parc. č. 1295/3 stpl. a parc. č. 1294/2 ostpl. a k novostavbě RD na pozemku parc.
č. 1295/3 stpl. v kat. území Vítkov , kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
paní Martina Brožová, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov, bude investorem, a spol. SMP
Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ
CZ27768961, zastoupená spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311, bude oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné
výši a uhradí jej investor.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 60746/2/2013 mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, Martinou Brožovou, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov,
jako investorem, a spol. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČ 27768961, DIČ CZ27768961, zastoupená spol. RWE Distribuční služby, s. r. o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311, jako oprávněným
z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení plynovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 1295/2 orná půda, parc. č. 1295/3 stpl. a parc. č. 1294/2 ostpl.
a k novostavbě RD na pozemku parc. č. 1295/3 stpl. v kat. území Vítkov v pozemku parc.
č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 60746/2/2013 se jmenovanými
Z: S,VFO
smluvními stranami, a to nejpozději do 31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 12/2013
k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene platnosti.
1016/23 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2118/2
zahrada a parc. č. 2118/6 stpl. a k novostavbě RD na pozemku parc. č. 2118/6 stpl. v kat.
území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, paní Martina
Brožová, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov, pan Mgr. Lubomír Petrželka a paní Martina
Gintarová, oba bytem Větřkovice 95, 747 43 Větřkovice, budou investory, a spol. SMP Net,
s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ
CZ27768961, zastoupená spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311, bude oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné
výši a uhradí jej investor.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 68235/1/2013 mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, Mgr. Lubomírem Petrželkou a Martinou Gintarovou,
oba bytem Větřkovice 95, 747 43 Větřkovice, jako investory, a spol. SMP Net, s. r. o.,
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ CZ27768961,
zastoupená spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ 27935311, DIČ CZ27935311, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem uložení
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podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2118/2 zahrada a parc.
č. 2118/6 stpl. a k novostavbě RD na pozemku parc. č. 2118/6 stpl. v kat. území Vítkov
v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 68235/1/2013 se jmenovanými
smluvními stranami, a to nejpozději do 31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2013

1017/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 925/13 ze dne 3. 9. 2008, smlouvu o zřízení věcného
břemene č. OP/35/e/2013/JaM mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, jako oprávněný
z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku
parc. č. 705 ostpl. v kat. území Vítkov k uliční vpusti v rámci stavby „Odvodnění
komunikace II/442 ul. Budišovská, osazení uliční vpusti“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/35/e/2013/JaM
s Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným Správou silnic
T: 12/2013
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, a to nejpozději do
31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1018/23 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově
ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího
obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 300.000,- Kč.
3. Stanoví kritérium výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 Z: VFO
T: 9/2013
na Husově ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 642 a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 300.000,-Kč.
1019/23 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 4/2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 15.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 4/2013.
Z: VFO
T: 9/2013
1020/23 1. Souhlasí se 100% předfinancováním projektu „Řemesla našich předků“ z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, který
bude realizován v roce 2014.
2. Ukládá finančnímu odboru zahrnout do rozpočtu města na rok 2014 předpokládané náklady
projektu „Řemesla našich předků“ ve výši 690 tis. Kč.
1021/23 1. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, která ruší obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2008.
2. Ukládá vyvěsit obecnou vyhlášku č. 1/2013 na úřední desku.

1022/23 1. Přijímá návrh zastupitelů Města Vítkova Ing. Pavla Smolky a Zdeňka Hegara na volbu
přísedících Okresního soudu v Opavě paní Aleny Dobocké, Květoslavy Smolkové a Aleny
Zemanové.
2. Zvolilo Alenu Dobockou přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období 2013-2017.
3. Zvolilo Květoslavu Smolkovou přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období
2013-2017.
4. Zvolilo Alenu Zemanovou přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období 20132017.
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Z: VFO
T: 12/2013

Z: VFO
T: 9/2013

5. Ukládá zaslat oznámení o volbě přísedících předsedovi Okresního soudu v Opavě.

1023/23 Ukládá předložit návrh řešení umístění informačních tabulí s názvy partnerských měst na
příjezdových cestách do města.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOK,VOS
T: 10/2013

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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Příloha č. 1
Číslo

ODPA

POL

1
2
2
3
9
10
12

0000
0000
0000
0000
3729
3113
0000

4216
4122
4122
4116
2212
2122
4116

1
2
2
3
4
5
6
7
8
11
11
12
13
14
14

3421
3113
3113
1036
3113
3391
3612
6409
3612
3421
3421
1037
5212
3111
3111

6121
5336
5336
5169
5021
5222
6121
5213
5171
6121
5331
5169
5169
5331
5171

15
15

0000
0000

8115
8124

UZ
00000000
32133006
32533006
00029008
00000000
00000000
00029004
Příjmy celkem
00000000
32133006
32533006
00029008
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00029004
00000000
00000000
00000000
Výdaje celkem
00000000
00000000
Financování
celkem

Celkem rozpočtová opatření č. 3:

ORJ

ORG

0002
0001
0001
0001
0001
0002
0001

740
322
322
000
000
322
000

0002
0002
0002
0061
0002
0001
0002
0001
0002
0002
0002
0061
0005
0002
0002

740
322
322
000
321
000
759
000
000
740
362
000
000
000
000

0001
0001

000
000

Příjmy/Výdaje
-327 200,96
35 739,69
202 524,91
76 359,00
20 000,00
-131 595,00
63 580,00
-60 592,36
-5 200 000,00
35 739,69
202 524,91
76 359,00
15 000,00
6 660,00
460 000,00
10 000,00
150 000,00
-74 000,00
74 000,00
63 580,00
60 000,00
120 000,00
-100 000,00
-4 100 136,40
1 690 455,96
-5 730 000,00

Účel
Dotace na IA 740 SVČ Klokočov nebude v tomto roce
Dotace pro ZŠG "Přírodě blíž" - SR
Dotace pro ZŠG "Přírodě blíž" - EU
Dotace ze SR na činnost lesních hospodářů 2. Q. 2013
50% podíl na z pokuty TSV stanovené ČIŽP
Snížení odvodu z odpisů. Instalace stropních svítidel
Dotace ze SR na výsadbu zpev. dřevin za 1. pololetí
IA 740 SVČ Klokočov nebude v tomto roce realizována
Dotace pro ZŠG "Přírodě blíž" - SR
Dotace pro ZŠG "Přírodě blíž" - EU
Úhrada činnosti lesních hospodářů na 2. Q. 2013
Dle usnesení RM č. 1971/54
Dle usnesení RM č. 1998/54 - dotace rybářům
Dle us. ZM č. 947/22 - Rek. domu čp. 687-688, Opavská
Dle us. RM č. 2020/55 - dotace Vítkovské zemědělské
Oprava fasády domů na NJZ 14-15
Snížení inv. výdajů na rek. budovy SVČ ve Vítkově
Navýšení příspěvku SVČ na mim.opravy budovy SVČ
Dotace ze SR na výsadbu zpev. dřevin za 1. pololetí
Ochrana obyvatelstva - demonstrace proti Romům
Navýšení příspěvku MŠ na opravy a udržování školy
Snížení oprav a udržování ve prospěch příspěvku MŠ
Dokrytí jednorázové splátky z vlastních prostředků
Navýšení splátek úvěru ČS o jednorázovou splátku

-4 039 544,04
Upravený rozpočet po změnách:

Příjmy =

-60 592,36 Kč

Příjmy =

110 530 473,64 Kč

Výdaje =

-4 100 136,40 Kč

Výdaje =

127 490 929,60 Kč

Financování =

-4 039 544,04 Kč

Financování =

Saldo =

0,00 Kč

Saldo =

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 04. 09. 2013

16 960 455,96 Kč
0,00 Kč
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