USNESENÍ
10. schůze Rady města Vítkova konané dne 23. dubna 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 344/10 do č. 407/10)
Rada města:
344/10 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
345/10 1. Nesouhlasí s poskytováním potravinové pomoci Střediskem volného času Vítkov, p.o.
prostřednictvím sociální služby SASRD Tunnel.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p.o. o rozhodnutí rady.

Z: VOSV
T: 30.4.2019

346/10 Doporučuje zastupitelstvu města požádat o nevratnou dotaci Státní fond životního prostředí
pro Kotlíkovou dotaci III. výzva.
347/10 Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 15. 4. 2019.
348/10 1. Schvaluje Licenční smlouvu a smlouvu o poskytování souvisejících služeb mezi městem
Vítkov a Ticketware s.r.o., Nad Pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4, IČ 03485285 na
počítačový system k prodeji vstupenek na kulturní představení.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
349/10 1. Bere na vědomí zprávu o tvorbě vstupného v kině Panorama Vítkov.
2. Schvaluje, že v případě fixního vstupného se bude výše vstupného pohybovat v rozmezí 70
– 90 Kč.
3. Pověřuje starostu a místostarostu k darování vstupenek při výjimečných příležitostech.

Z: S,VOK
T: 4/2019

Z: VOK, S,
MS
T: 1.5.2019
– 10/2022

350/10 Schvaluje vytvoření filmových klubů Klub S a Klub Panorama.
351/10 1. Schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení “Dne města – Vítkov 2019” mezi městem
Vítkov a Petrem Krayzelem, Slatina 93, 742 93, IČ 18056041.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
352/10 1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení v rámci programu Dne města – Vítkov 2019 mezi městem
Vítkov a Petrou Göbelovou, Josefa Kainara 923, 721 00 Ostrava.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
353/10 1. Schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 15 m2 v kině Panorama Vítkov,
Komenského 139, 749 01 Vítkov na dobu určitou (6 měsíců ode dne uzavření smlouvy) za
cenu 500 Kč/měsíc paní Haně Marethové, Opavská 17, 749 01 Vítkov, IČ 88918475 za
účelem provozování kavárny.
2. Ukládá připravit návrh smlouvy.
354/10 1. Schvaluje Dokumentaci zdolávání požárů pro objekt kina Panorama Vítkov, Komenského
139, 749 01 Vítkov.
2. Pověřuje Jana Suchánka, OZO v PO vedeného v katalogu MV č.Š-61/95 k vypracování,
předložení a případným dalším konzultacím dokumentace zdolávání požáru pro Kino
Panorama Komenského 139, 749 01 Vítkov s Hasičským záchranným sborem MSK.
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Z: S,VOK
T: 5/2019

Z: S,VOK
T: 5/2019

Z: ŘSBF
T: 5/2019

355/10 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2019 na koupališti ve Vítkově.
2. Schvaluje výši vstupného a cen permanentek na letní sezonu na koupališti ve Vítkově
v upravené variantě č. 1 dle důvodové zprávy.
3. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2020 na koupališti ve Vítkově.

Z: VOS
T: 4/2020

356/10 Doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit podání žádosti o dotaci v Programu na podporu
přípravy projektové dokumentace 2019 vyhlášeném Moravskoslezským krajem na projekt
„Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k.ú. Vítkov“.
357/10 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji
v roce 2019“ na realizaci projektu „Za významnými osobnostmi Vítkovska“ v celkové výši
max. 92 000 Kč.
358/10 Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí investiční dotace ze Státního programu na
podporu úspor energie pro rok 2019 – Programu EFEKT 2019 - na realizaci projektu
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa“ (číslo dotace 122D22100
9298) ve výši 1 735 016 Kč.
359/10 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a přijetí dotace v celkové výši 796.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na podporu činnosti NZDM
Tunnel Vítkov.
360/10 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a přijetí dotace v celkové výši 70.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na realizaci projektu
„Robotika, automodelářství, 3D tisk v SVČ“ v rámci dotačního programu Podpora
technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního
vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže.
361/10 Doporučuje přijetí dotace ve výši 46.000,- Kč na projekt „Vzdělávání 60+“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z dotačního programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2019.
362/10 1. Schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo: „Výstavba 3. etapy skládky N. Těchanovice“ dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá řediteli Technických služeb města Vítkova, p. o., podepsat Dodatek č.2 ke Smlouvě Z: ŘTS
o dílo: „Výstavba 3. etapy skládky N. Těchanovice“.
T: 4/2019
3. Ukládá provést rozpočtové opatření nad rámec úvěru, a to ve výši 192 293,- Kč bez DPH.
Z: VFO
T: 24.4.2019
363/10 1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o.
se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého seznamu na
Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání
a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. se sídlem Komenského 754, Vítkov,
IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.
364/10 1. Schvaluje osobní příplatek Mgr. Miroslavu Bučánkovi, řediteli Základní školy a gymnázia
Vítkov, p. o., IČ:69987181, se sídlem Vítkov, Komenského 754 s účinnosti od 1.5.2019 dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá předat platový výměr řediteli Mgr. Miroslavu Bučánkovi a mzdové účtárně školy.
Z: VOS
T: 4/2019
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365/10 1. Schvaluje osobní příplatek Mgr. Miluši Špokové, ředitelce Mateřské školy Vítkov, okres
Opava, p. o., IČ: 70996288, se sídlem Vítkov, Husova 629 s účinnosti od 1.5.2019 dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá předat platový výměr řediteli Mgr. Miluši Špokové a mzdové účtárně školy.

Z: VOS
T: 4/2019

366/10 Souhlasí s výplatou nenárokové složky platu Mgr. Miroslavu Bučánkovi, řediteli Základní
školy a gymnázia Vítkov, p. o., IČ:69987181, se sídlem Vítkov, Komenského 754 ve výši
7.937,-Kč z rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve
školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“ dle důvodové zprávy.
367/10 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Podzemní ŽB
bezodtoková jímka objektu Klokočov 58“ dle přiloženého výběru nejvhodnější nabídky
komisí stanovenou Správou bytového fondu města Vítkova, p. o.
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace,
Z: ŘSBF
Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu na akci: „Podzemní ŽB bezodtoková jímka objektu T: 4/2019
Klokočov 58“ s dodavatelem MONSPO services, s.r.o., Musorgského 876/2, 702 00
Ostrava, IČ 05729203, za celkovou smluvní cenu 1 518 029,- Kč bez DPH.
368/10 Souhlasí se závěry a doporučeními z 3. jednání dopravní komise dne 23.4.2019, kromě bodů
2, 9, 10 a 11.
369/10 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout úvěr z FRB ve výši 100 tis. Kč paní Martině
Jankové, bytem Vítkov, Skřivánčí pole 928 na výměnu zdroje tepla na pevná paliva tepelným
čerpadlem včetně energetických opatření v domě.
370/10 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout úvěr z FRB ve výši 100 tis. Kč paní Mgr. Jiřině
Staňkové, bytem Vítkov, Budišovská 1015 na zřízení či rekonstrukci koupelny nebo WC.
371/10 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout úvěr z FRB ve výši 100 tis. Kč paní Viktórii
Kazimírové, bytem Vítkov, Klokočov 215 na výměnu zdroje tepla na pevná paliva tepelným
čerpadlem včetně energetických opatření v domě.
372/10 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout úvěr z FRB ve výši 100 tis. Kč paní Janě
Hanušové, bytem Vítkov, Těchanovická 280 na dodatečnou izolaci domu proti vodě a zřízení
elektrického vytápění v podlaze.
373/10 Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok 2018.
374/10 Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12.
2018.
375/10 Doporučuje ZM bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 2535/1 ostatní plocha – silnice
o výměře cca 350 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do
vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, dle důvodové zprávy.
376/10 Doporučuje ZM darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, část pozemku parc. č. 308/4 ostatní plocha - silnice o výměře cca 880 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
377/10 1. Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 3207/10 orná půda a parc. č. 1699/1 ostatní
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plocha o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemky k rozšíření provozovny v průmyslové zóně na
Průmyslové ul. ve Vítkově. Základní kupní cena části pozemku parc. č. 3207/10 bude činit
Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 42,-/m2, celkem tedy Kč 242,-/m2. Základní
kupní cena části pozemku parc. č. 1699/1 bude činit Kč 140,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj.
Kč 29,40/m2, celkem tedy Kč 169,40/m2, jelikož tento pozemek bude v rámci prodeje
zatížen věcným břemenem, kdy město Vítkov bude oprávněným z věcného břemene
a kupující bude povinným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. Kupující uhradí část
nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým
kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po vyhotovení tohoto plánu, nejpozději však do 31. 8. 2019.
2. Doporučuje ZM, v rámci prodeje části pozemků parc. č. 3207/10 orná půda a parc. č. 1699/1
ostatní plocha o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, schválit bezúplatné zřízení věcného břemene v pozemku parc.
č. 1699/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov pro podzemní vedení stávající kanalizace kdy
Město Vítkov, bude oprávněný z věcného břemene, a kupující David Krása, nar. 15. 8.
1974, trvale bytem Úvozní 573, 749 01 Vítkov, bude povinný z věcného břemene, dle
důvodové zprávy.
378/10 1. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha o výměře cca 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k rozšíření provozovny v průmyslové zóně na Průmyslové ul. ve Vítkově za základní kupní
cenu Kč 140,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 29,40/m2, celkem tedy Kč 169,40/m2,
jelikož tento pozemek bude v rámci prodeje zatížen věcným břemenem, kdy město Vítkov
bude oprávněným z věcného břemene a kupující bude povinným z věcného břemene, dle
důvodové zprávy. Kupující uhradí část nákladů za vypracování geometrického plánu, které
budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že
záměr na prodej bude zveřejněn po vyhotovení tohoto plánu, nejpozději však do 31. 8.
2019.
2. Doporučuje ZM, v rámci prodeje části pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha o výměře cca
200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, schválit
bezúplatné zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha v kat. území
Vítkov pro podzemní vedení stávající kanalizace kdy Město Vítkov, bude oprávněný
z věcného břemene, a kupující Roman Ondryáš, nar. 13. 3. 1972, trvale bytem Skřivánčí
pole 967, 749 01 Vítkov, bude povinný z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
379/10 Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 37/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 a parc.
č. 2260/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov jako pozemky u RD žadatelů čp. 894 na Skřivánčím pole ve
Vítkově, jedná se o majetkoprávní narovnání skutečného stavu se stavem v katastru
nemovitostí, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadateli, nejpozději však do 31. srpna 2019.
380/10 Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 157/2 zahrada o výměře 53 m2 a parc. č. st. 235
zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 97 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemky u RD žadatele čp. 164 v Klokočově, předzahrádka a parkování osobního vozidla, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
381/10 Doporučuje ZM směnit část pozemku města parc. č. 547 trvalý travní porost o výměře cca
25 m2 v kat. území Vítkov za část pozemku parc. č. 538/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře cca 25 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem), v kat. území Vítkov,
v podílovém spoluvlastnictví manželů Jaroslava Kulhánka, nar. 19. 2. 1958, a Milady
Kulhánkové, nar. 14. 9. 1961, oba trvale bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov, ideální ½
pozemku, a Jaroslava Kulhánka, nar. 19. 2. 1958, trvale bytem Komenského 161, 749 01
Vítkov, ideální ½ pozemku, bez finančního vyrovnání s tím, že náklady na vypracování
geometrického plánu uhradí obě smluvní strany, každá 50 %, a záměr na prodej bude
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zveřejněn po vyhotovení tohoto plánu, nejpozději však do 31. srpna 2019, dle důvodové
zprávy.
382/10 Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 215/4 ze dne 20. 2. 2019 v tomto znění:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 102/3 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Stanislavou Daníčkovou, nar. 4. 1. 1964, a
Ivo Daníčkem, nar. 31. 12. 1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, jako
kupující, na prodej pozemků parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1 zahrada
o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a části pozemku parc. č. 209/1
zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu č. 3102-25/2018 pozemku
parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2 v kat. území Vítkov za
cenu ve výši Kč 30.000,-. Výše ceny je odůvodněna v zápise usnesení.“
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
3. Ukládá FO, pro případ neuzavření smlouvy pro zavinění manželů Daníčkových ve
stanoveném termínu, tj. nejpozději do 30. dubna 2019, řešit majetkoprávně tento případ
formou pronájmu, a to celé užívané, tj. oplocené, plochy pozemků parc. č. 208/1 zahrada,
parc. č. 210/1 zahrada, parc. č. 210/3 zahrada, a části pozemku parc. č. 209/1, a to dle
geometrického plánu č. 3102-25/2018 pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří zbor o celkové výměře 682 m2, vč. doplatku dlužného bezdůvodného obohacení dle var. b)
důvodové zprávy.
383/10 Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1
zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a část pozemku parc.
č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu č. 3102-25/2018
pozemek parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2 v kat. území
Vítkov.
384/10 Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 211/1 zahrada o výměře 70 m2, parc. č. 211/3
zahrada o výměře 194 m2 a část pozemku parc. č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 10 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov.
385/10 Doporučuje ZM koupit část pozemku parc. č. 3204/24 orná půda o výměře cca 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města
Vítkova od spol. Ferrum Pro s. r. o., Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ 00016187,
DIČ 25539388, za účelem rozšíření plánované komunikace v rámci rozšíření průmyslové
zóny, za základní kupní cenu Kč 206,-/m2 + DPH v zákonné výši 21 %, tj. Kč 43,26/m2,
celkem tedy Kč 249,26/m2, dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování
geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude hradit město.
386/10 1. Doporučuje ZM koupit zpět pozemek parc. č. 3207/30 orná půda o výměře 6975 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 1.450.800,- s tím, že tato kupní cena bude ponížena o jednorázovou
smluvní pokutu ve výši Kč 250.000,- a k tomu navíc o Kč 25.000,- za každý započatý
měsíc prodlení vyplývajícího z čl. IV. odst. 8 kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene (práva služebnosti stezky a cesty), uzavřené dne 9. 2. 2015 mezi městem
Vítkovem, jako prodávajícím, a spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381, jako kupujícím, dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM, na základě stanovisek Mgr. Vimmera a Mgr. Tomise, právníků města,
uvedených v důvodové zprávě, nevymáhat sankci závdavek ve výši Kč 362.700,-,
vyplývajícího z čl. III. odst. 4 kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (práva
služebnosti stezky a cesty), uzavřené dne 9. 2. 2015 mezi městem Vítkovem, jako
prodávajícím, a spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00
Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381, jako kupujícím, a to v případě, že společnost
Usnesení 10. schůze Rady města Vítkova ze dne 23.04.2019

Strana 5 (celkem 9)

bude akceptovat prodej nemovitosti za kupní cenu sníženou o smluvní pokutu splatnou ke
dni přechodu vlastnického práva na město.
387/10 Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 80/1 trvalý
travní porost a parc. č. 2507 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova pro již
vybudované vodovodní a plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 80/5 trvalý travní porost
a parc. č. st. 23/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 64, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene a Lenka Valchářová, nar. 29. 3. 1973, bytem
Klokočov čp. 64, 747 47 Vítkov 3, bude oprávněnou z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
388/10 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1808
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 147, v kat. území Vítkov za účelem
vybudování kabelového vedení NN a pojistkového pilíře v rámci stavby „Vítkov, Lesní, p.
č. 1808, kNN“, kdy Město Vítkov bude 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 č. PM/II-242/2018 Ing.
Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, bude
oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,- + DPH
v zákonné výši, dle důvodové zpráv.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem vybudování kabelového vedení NN
a pojistkového pilíře v rámci stavby „Vítkov, Lesní, p. č. 1808, kNN“, v pozemku parc.
č. 1808 v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 č. PM/II-242/2018
Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355,
jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1808
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov k bezplatnému užívání za účelem
vybudování kabelového vedení NN a pojistkového pilíře v rámci stavby „Vítkov, Lesní,
p. č. 1808, kNN“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu o umístění
stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 č. PM/II-242/2018 Ing. Martinem
Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, jako
stavebníkem, v pozemku parc. č. 1808 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
účelem vybudování kabelového vedení NN a pojistkového pilíře v rámci stavby „Vítkov,
Lesní, p. č. 1808, kNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy
389/10 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 3080
ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 3081 ostatní plocha – ostatní komunikace
v kat. území Vítkov za účelem vybudování kabelového vedení VN22kV a umístění trubky
HDPE s optickou infrastrukturou v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava
VN22kV – č. IE-12-8006374“ kdy Město Vítkov bude 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 zastoupená na základě
plné moci ze dne 5. 4. 2017 evid. č. PM/II-197/2018 Josefem Petřekem, Císařská 88,
741 01 Nový Jičín – Loučka, IČ: 15453278, DIČ: CZ510306064, bude oprávněným
z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem, který
nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem vybudování kabelového vedení VN22kV
a umístění trubky HDPE s optickou infrastrukturou v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa
II, úprava VN22kV – č. IE-12-8006374“ v pozemcích parc. č. 3080 ostatní plocha – ostatní
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komunikace a parc. č. 3081 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov, mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, 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 zastoupená na základě plné moci ze dne 5. 4. 2017 evid. č. PM/II197/2018 Josefem Petřekem, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín – Loučka, IČ: 15453278,
DIČ: CZ510306064, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 3080 osatní Z: VFO
plocha a parc. č. 3081 ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezplatnému užívání za účelem T: 5/2019
vybudování kabelového vedení VN22kV a umístění trubky HDPE s optickou
infrastrukturou v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV – č. IE-128006374“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu o umístění
stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, 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 zastoupená na základě plné moci ze dne 5.
4. 2017 evid. č. PM/II-197/2018 Josefem Petřekem, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín –
Loučka, IČ: 15453278, DIČ: CZ510306064, jako stavebníkem, v pozemcích parc. č. 3080
ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 3081 ostatní plocha – ostatní komunikace
v kat. území Vítkov za účelem vybudování kabelového vedení VN22kV a umístění trubky
HDPE s optickou infrastrukturou v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava
VN22kV – č. IE-12-8006374 dle přiloženého návrhu smlouvy.
390/10 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1892 ostatní
plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem plynovodní přípojky v rámci
stavby „Samoobslužná plnící stanice CNG“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a spol. Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČ: 63487799, DIČ:
CZ63487799, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena
znaleckým posudkem, který nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem vybudování plynovodní
přípojky v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemku parc.
č. 1809/41 ostatní plocha v rámci stavby „Samoobslužná plnící stanice CNG“, mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a spol. Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258,
763 02 Zlín, IČ: 63487799, DIČ: CZ63487799, jako stavebníkem, součástí stavby budou
předem dohodnutá protihluková opatření.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1892
Z: VFO
ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezplatnému užívání za účelem vybudování
T: 5/2019
plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 1809/41 ostatní plocha v rámci stavby
„Samoobslužná plnící stanice CNG“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a spol. ZGroup a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČ: 63487799, DIČ: CZ63487799, jako
stavebníkem, v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
vybudování plynovodní přípojky v rámci stavby „Samoobslužná plnící stanice CNG“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
391/10 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 2472/6
ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova, za účelem zřízení podzemního vedení
plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. st. 16/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je rodinný dům žadatelů čp. 149 v Klokočově, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene a manželé Ing. Věra Pavelková, nar. 10. 5. 1963, bytem Kulturní 1756,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a Jan Pavelka, nar. 19. 4. 1958, bytem Pod Zahradami
1295/9, 742 21 Kopřivnice, budou oprávněnými z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
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uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu podzemního vedení plynovodní přípojky
v pozemku parc. č. 2472/6 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova k pozemku parc.
č. st. 16/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům žadatelů čp. 149
v Klokočově, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a manželi Ing. Věrou
Pavelkovou, nar. 10. 5. 1963, bytem Kulturní 1756, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
a Janem Pavelkou, nar. 19. 4. 1958, bytem Pod Zahradami 1295/9, 742 21 Kopřivnice, jako
stavebníkem.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 2472/6
T: 5/2019
ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova k bezplatnému užívání za účelem
vybudování plynovodní přípojky k pozemku parc. č. st. 16/2 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je rodinný dům žadatelů čp. 149 v Klokočově v kat. území Klokočov
u Vítkova.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku,
a manželi Ing. Věrou Pavelkovou, nar. 10. 5. 1963, bytem Kulturní 1756, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, a Janem Pavelkou, nar. 19. 4. 1958, bytem Pod Zahradami 1295/9, 742 21
Kopřivnice, jako stavebníkem, v pozemku parc. č. 2472/6 ostatní plocha k pozemk parc.
č. st. 16/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům žadatelů čp. 149
v Klokočově v kat. území Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu smlouvy.
392/10 Doporučuje ZM zřídit věcného břemene v pozemku parc. č. 3228/1 ostatní plocha - silnice
v kat. území Vítkov za účelem nasvětlení přechodu pro chodce na Komenského ul. ve Vítkově
v rámci stavby „Vítkov, Komenského, nasvětlení přechodu pro chodce a informační tabule“,
kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ:
CZ70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko
Opava, Joži Davida 2, 746 06 Opava 6, zastoupena Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska
Opava, bude povinný z věcného břemene, a Město Vítkov, bude oprávněný z věcného
břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
393/10 Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Věcná břemena“.
394/10 1. Doporučuje ZM vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. o účelový
příspěvek zřizovatele na Mezinárodní sportovní závody ve výši 23.000,-Kč.
2. Doporučuje ZM vyčlenit finanční prostředky na PD na rekonstrukci rozvodných sítí
v budovách školy.
395/10 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup nového svozového vozu na tuhý komunální
odpad.
2. Doporučuje řešit financování svozového vozu v rozpočtu města na rok 2020 investičním
příspěvkem ve výši 50 % a 50 % bezúročnou půjčkou Technickým službám Vítkov p. o.
z města Vítkova.
396/10 Doporučuje ZM schválit účelový příspěvek TS na prověření stavu BOZP v organizaci.
397/10 Doporučuje ZM vyhovět žádosti SVČ o navýšení příspěvku na údržbu hřišť ve výši 41 tis. Kč.
398/10 Doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotaci Města Vítkova ve výši 51 tis. Kč
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Vítkově, Opavská 116, 749 01 Vítkov,
IČ 47810564.
399/10 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 8. 2005 mezi
Městem Vítkovem a Janem Horvátem, nar. 22. 6. 1942, bytem Vítkov, Husova 631, ke dni
25. 2. 2019 z důvodu úmrtí nájemce.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná ploch a nádvoří
Usnesení 10. schůze Rady města Vítkova ze dne 23.04.2019

Strana 8 (celkem 9)

Z: VFO

o výměře 31 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný kůlnou, za cenu 7,- Kč /m2/rok,
přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na
dobu neurčitou.

T: 4/2019

400/10 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
9. 5. 2005 mezi Městem Vítkovem a Janem Horvátem, nar. 22. 6. 1942, bytem Vítkov,
Husova 631, ke dni 25. 2. 2019 z důvodu úmrtí nájemce.
2. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne 4. 7. 2013, včetně
dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2014 mezi Městem Vítkovem a Janem Horvátem, nar. 22. 6.
1942, bytem Vítkov, Husova 631, ke dni 25. 2. 2019 z důvodu úmrtí nájemce.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 2083/1 zahrada o výměře 956 m2
T: 4/2019
v k. ú. Vítkov, část pozemku o výměře 6 m2 zastavěno kotcem pro psy za cenu
7,- Kč/m2/rok a část pozemku o výměře 950 m2 jako zahrada za cenu 3,- Kč /m2/rok, na
dobu neurčitou.
401/10 Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne 19. 8. 2005 mezi
Městem Vítkovem a Marcellou Šimíčkovou, nar. 6. 2 1945, bytem Hlavní tř. 8/893, 708 00
Ostrava -Poruba, ke dni 6. 6. 2018 z důvodu úmrtí nájemce.
402/10 1. Rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č. 255 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
78 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, s Vilibaldem Zlotým, nar. 28. 12. 1958, bytem Klokočov
208 dohodou ke dni 30. 4. 2019.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle přiloženého
návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
Z: S,VFO
jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4. 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody T: 4/2019
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 4/2019
403/10 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 9 m2 (3x3) v k. ú.
Vítkov, jako pozemek zastavěný kůlnou, za cenu 7,- Kč /m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 9 m2 (3x3) Z: VFO
T: 4/2019
v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný kůlnou, za cenu 7,- Kč /m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
404/10 Schvaluje Pravidla pro poskytnutí náborového příspěvku strážníkům městské policie Města
Vítkova.
405/10 Bere na vědomí návrh změn předložených FO v Zásadách prodeje a pronájmu nemovitých věcí
v majetku města.
406/10 Doporučuje schválit navržené rozpočtové opatření č. 3/2019.
407/10 Doporučuje zastupitelstvu stanovit počet členů a zvolit nové členy osadního výboru Podhradí.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 10. schůze Rady města Vítkova ze dne 23.04.2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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