USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 24. dubna 2019
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 241/5 do č. 300/5)
Zastupitelstvo města:
241/5
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 19. února, 12. března a 2. dubna 2019.
242/5

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

243/5

1. Bere na vědomí možnost zapojení města do dotačního programu Kotlíková dotace III.
výzva s možností předfinancování pro občany.
2. Schvaluje podání žádosti o nevratnou dotaci Státní fond životního prostředí pro
Kotlíkovou dotaci III. výzva v celkové výši 10.700.000,- .
3. Ukládá požádat Státní fond životního prostředí o poskytnutí nevratné dotace pro
Kotlíkovou dotaci III. výzva ve výši 10.700.000,-.

244/5

245/5

246/5

247/5

248/5

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. IČ:69987181 za rok 2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o., IČ:69987181 za I. pololetí 2019.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření MŠ Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p.o., IČ:70996288 za rok 2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2019.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
p.o., IČ: 73214892 za rok 2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času
Vítkov, p.o., IČ: 73214892 za I. pololetí 2019.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za rok 2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za první pololetí 2019.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ: 00037494 za rok 2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2019.

249/5

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2019 na koupališti ve Vítkově.

250/5

1. Souhlasí s podanou žádostí 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“, se závazkem spolufinancování realizace
projektu.
2. Souhlasí se záměrem demolice většiny objektů a následným využitím dle důvodové
zprávy.
3. Souhlasí se zpracováním projektové dokumentace „Regenerace brownfieldu na parc.
č. 718/1, k.ú. Vítkov“ i v případě nezískání dotace z Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2019.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření ve výši 800 000 Kč na financování projekční
přípravy projektu „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k.ú. Vítkov“.

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 24. 04. 2019

Strana 1 (celkem 12)

Z:
VFO,VOVÚPŽP
T: 6/2019

Z: VOS
T: 8/2019

Z: VOS
T: 8/2019

Z: VOS
T: 8/2019

Z: VOS
T: 8/2019

Z: VOS
T: 8/2019

Z: VFO
T: 4/2019

251/5

252/5

253/5

254/5

1. Schvaluje přijetí dotace 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.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 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“ mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace 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“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ: 00300870.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na financování realizace projektu „Za významnými
osobnostmi Vítkovska.
1. Schvaluje 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.
2. Souhlasí s podmínkami čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2019, které jsou
nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. Schvaluje financování projektu „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově –
III. etapa“ (číslo dotace 122D22100 9298) nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo
zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace projektu.
4. Ukládá starostovi města podepsat Podmínky čerpání investiční dotace v Programu
EFEKT 2019, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
5. Ukládá provést rozpočtové opatření na zajištění financování realizace projektu
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa“ nad rámec poskytnuté
dotace tak, aby bylo zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu
realizace projektu.

Z: VOS
T: 5/2019

Z: VFO
T: 6/2019

Z: VOS
T: 8/2019
Z: VFO
T: 6/2019

1. Schvaluje 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.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a SVČ Vítkov, p. o. na neinvestiční dotaci ve výši 796.000,Kč.
3. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732
14 892 o usnesení zastupitelstva města.
4. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, podepsat smlouvu
o poskytnutí dotace ze MSK.

Z: VOS
T: 5/2019
Z: ŘSVČ
T: 5/2019

1. Schvaluje 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.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a SVČ Vítkov, p. o. na realizaci projektu „Robotika,
automodelářství, 3D tisk v SVČ“ ve výši 70.000,- Kč.
3. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
IČ 732 14 892 o usnesení zastupitelstva města.
4. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, podepsat smlouvu
o poskytnutí dotace ze MSK.

Z: VOS
T: 4/2019
Z: ŘSVČ
T: 4/2019
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255/5

256/5

1. Rozhodlo o 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.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Vzdělávání 60+“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Vzdělávání 60+“.
4. Ukládá zapracovat finanční požadavek na dofinancování projektu ve výši 12.000,- do
rozpočtu města na rok 2019.
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o.
Komenského 754, 749 01 Vítkově, ve výzvě č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II
na projekt „Společně ve středním vzdělávání II.“
2. Ukládá podat žádost o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o. Komenského
754, 749 01 Vítkově, ve výzvě č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II na projekt
„Společně ve středním vzdělávání II.“

257/5

Bere na vědomí informaci o Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo: „Výstavba 3. etapy skládky
N. Těchanovice“ dle důvodové zprávy.

258/5

1. Souhlasí 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.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.

259/5

260/5

1. Rozhodlo 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.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1901 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Martinou Jankovou, bytem Vítkov, Skřivánčí pole
928.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1901.
1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB ve výši 100 tis. Kč paní Mgr. Jiřině Staňkové, bytem
Vítkov, Budišovská 1015 na zřízení či rekonstrukci koupelny nebo WC.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1902 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Mgr. Jiřinou Staňkovou, bytem Vítkov, Budišovská
1015.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1902.

Z: S,VOS
T: 5/2019
Z: VFO
T: 4/2019

Z: VOS,ŘZŠG
T: 6/2019

Z: ŘZŠaG
T: 6/2019

Z: S,VFO
T: 5/2019

Z: S,VFO
T: 5/2019

261/5

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB ve výši 100 tis. Kč paní Viktórii Kazimírové, bytem
Vítkov 3, Klokočov 215 na výměnu zdroje tepla na pevná paliva tepelným čerpadlem
včetně energetických opatření v domě.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1903 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Viktórii Kazimírovou, bytem Vítkov 3, Klokočov 215.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1903.
Z: S,VFO
T: 5/2019

262/5

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB ve výši 100 tis. Kč paní Mgr. Janě Hanušové, bytem
Vítkov, Těchanovická 280 na dodatečnou izolaci domu proti vodě a zřízení elektrického
vytápění v podlaze.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1904 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Mgr. Janou Hanušovou, bytem Vítkov, Těchanovická
280 na dodatečnou izolaci domu proti vodě a zřízení elektrického vytápění v podlaze.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1904.
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Z: S,VFO
T: 5/2019

263/5

Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2018.

264/5

1. Schvaluje účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2018.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schvalování účetní závěrky pro předání do centrálního
systému účetních informací státu.

265/5

266/5

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 2535/1 ostatní plocha – silnice
o výměře cca 600 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.
2. Ukládá informovat Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko
Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava 6, o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.
3. Ukládá informovat Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko
Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava 6, o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 5/2019

Z: VFO
T: 5/2019

Z: VFO
T: 5/2019

Z: VFO
T: 5/2019

267/5

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 121/3/1 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem, jako prodávající, a Zemědělským a obchodním družstvem
SLEZSKÁ DUBINA, se sídlem Větřkovice č. p. 198, 747 43 Větřkovice, zast.
Ing. Františkem Hellebrandem, předsedou představenstva, jako kupující, na prodej
pozemků parc. č. 208 orná půda o výměře 977 m2, parc. č. 209 orná půda o výměře 1866
m2, parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 834 m2 a parc. č. 210/2 ostatní plocha
o výměře 249 m2 v kat. území Jelenice za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 82.500,stanovenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé č. 3674/16-2019 ze dne 15. 2. 2019,
vč. přílohy vyhotoveným Ing. Zdeňkem Záhumenským, Kružberk čp. 108, 747 86
Kružberk, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným družstvem, a to nejpozději do
Z: VFO
30. června 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 6/2019
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

268/5

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 214/4 ze dne 20. 2. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Lenkou Valchářovou, nar. 29. 3. 1973, trvale
bytem Klokočov 64, 747 47 Vítkov 3, jako kupující, na prodej části pozemku parc.
č. 80/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 635-106/2018 díl „e“
pozemku parc. č. 80/1 o výměře 93 m2, který je přisloučen k pozemku kupující parc.
č. 80/5 trvalý travní porost v kat. území Klokočov u Vítkova za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. června 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 6/2019
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
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269/5

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 212/4 ze dne 20. 2. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Vandou Dzimbaníkovou, nar. 1. 7. 1963, trvale
bytem Zálužné 63, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej částí pozemků parc. č. st.
61/2 zastavěná plocha - zbor a parc. č. 787 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 569-73/2018 pozemků parc. č. 1041 ostatní plocha o výměře 31 m2 a parc.
č. 787/2 trvalý travní porost o výměře 142 m2 v kat. území Nové Těchanovice za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. června 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 6/2019
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

270/5

1. Rozhodlo prodat 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 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.
2. Rozhodlo 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, o bezúplatném zřízení věcné břemeno 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.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 3207/10 orná půda a parc.
T: 8/2019
č. 1699/1 ostatní 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 za základní kupní cenu části
pozemku parc. č. 3207/10 ve výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 42,-/m2,
celkem tedy Kč 242,-/m2 a za základní kupní cenu části pozemku parc. č. 1699/1 ve
výši 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, a úhradu části 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 obdržení tohoto plánu, nejpozději však do
31. 8. 2019.

271/5

1. Rozhodlo 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.
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2. Rozhodlo 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,
o bezúplatném zřízení věcné břemeno 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.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha o výměře cca Z: VFO
T: 8/2019
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, a úhradu části 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 obdržení tohoto plánu, nejpozději však do
31. 8. 2019.
272/5

1. Rozhodlo 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.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 37/1 ostatní plocha o výměře cca
T: 8/2019
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.

273/5

1. Rozhodlo 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, dle platných zásad.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr 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
T: 5/2019
u Vítkova jako pozemky u RD žadatele čp. 164 v Klokočově, předzahrádka a parkování
osobního vozidla, dle platných zásad.

274/5

1. Rozhodlo 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 zveřejněn po vyhotovení tohoto plánu, nejpozději však
do 31. srpna 2019, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr 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 T: 8/2019
a nádvoří o výměře cca 25 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem), v kat.
území Vítkov, bez finančního vyrovnání s tím, že náklady na vypracování
geometrického plánu uhradí obě smluvní strany, každá 50 %, a záměr na prodej bude
zveřejněn po vyhotovení tohoto plánu, nejpozději však do 31. srpna 2019.
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275/5

Revokuje 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. 310225/2018 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.

276/5

1. Rozhodlo 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. 310225/2018 pozemek parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2
v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu 30.000,- Kč z těchto důvodů: město
nemá pro pozemek žádné jiné využití, pozemek je špatně dostupný, pozemek je
neprodejný, svažitý, částečně podmáčený, každoročně je zaplavován přívalovými dešti,
náklady na údržbu jsou vypočteny na více než 6.000,- Kč ročně, pozemek doposud
město neudržovalo.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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 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 dohodnutou kupní cenu Kč 30.000,- Kč a úhradu
nákladu za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu kupujícími.

Z: VFO
T: 5/2019

277/5

1. Rozhodlo 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.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 211/1 zahrada o výměře 70 m2, parc.
T: 8/2019
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.

278/5

1. Rozhodlo 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.
2. Ukládá FO zajistit vypracování geometrického plánu.
Z: VFO
T: 6/2019
3. Ukládá FO informovat zástupce společnosti o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 5/2019
4. Ukládá FO předložit ZM ke schválení návrh kupní smlouvy.
Z: VFO
T: 8/2019
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279/5

1. Rozhodlo 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. Konečná kupní cena činí částku Kč 1.150.800,-.
V případě prodloužení prodlení bude pokuta navýšena o dalších Kč 25.000,- za každý
započatý měsíc prodlení, a to do doby nabytí vlastnického práva městem.
2. Schvaluje kupní smlouvu mezi spol. Simply You Pharmaceuticals
a. s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381,
jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi pozemku parc. č. 3207/30
orná půda o výměře 6975 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu a podmínek
uvedených v bodě 1/ tohoto usnesení, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Rozhodlo 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 bude akceptovat prodej nemovitosti za kupní cenu sníženou o smluvní pokutu
splatnou ke dni přechodu vlastnického práva na město.
4. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
Z: VFO
31. června 2019.
T: 6/2019

280/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemku parc. č. 552 v kat. území
Vítkov za účelem vybudování přeložky zemního kabelového vedení NN a nové
jednosloupé trafostanice v rámci stavby „Vítkov, OP-2788, Pekárna, přemístění DTS“,
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 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250,
tato zastoupena na základě pověření Kateřinou Janotovou, bude oprávněný z věcného
břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem, který nechá
vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-8006537/001 za účelem vybudování přeložky zemního kabelového vedení NN
a nové jednosloupé trafostanice v rámci stavby „Vítkov, OP-2788, Pekárna, přemístění
DTS“, v pozemku parc. č. 552 v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená
na základě plné moci spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí,
Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, tato zastoupena na
základě pověření Kateřinou Janotovou, jako oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy č. IE-12-8006537/001.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006537/001 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. června 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
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Z: S,VFO
T: 6/2019

281/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemku parc. č. 547 v kat. území
Vítkov za účelem obnovení DTS v rámci stavby „Vítkov, DTS OP-1330, nádraží,
obnova DTS, IE-12-8006537/004“, 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 spol.
ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01,
IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, tato zastoupena na základě pověření Kateřinou
Janotovou, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena
znaleckým posudkem, který nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-8006537/004 za účelem obnovení DTS v rámci stavby „Vítkov, DTS OP-1330,
nádraží, obnova DTS, IE-12-8006537/004“, v pozemku parc. č. 547 v kat. území Vítkov,
mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250,
tato zastoupena na základě pověření Kateřinou Janotovou, jako oprávněným z věcného
břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy č. IE-12-8006537/004.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
T: 6/2019
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006537/004 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. června 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

282/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene 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, tj. Kč 420,-,
celkem Kč 2.420,-.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději do
30. června 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.

283/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno 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 povinný 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
oprávněný z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,- + DPH
v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v rámci
stavby č. IV-12-801662/1, název stavby „Vítkov, Lesní, p. č. 1808, kNN“, 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 mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM/II-242/2018 Ing. Martinem Bartečkem,
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, jako oprávněným
z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy č. IV-12-801662/1.
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Z: S,VFO
T: 6/2019

3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-801662/1 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. června 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
284/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha
v kat. území Vítkov k pozemku parc. č. 1809/41 ostatní plocha v kat. území Vítkov za
účelem vybudování plynovodní přípojky v rámci stavby „Samoobslužná plnící stanice
CNG“, kdy Město Vítkov, bude povinný z věcného břemene, a spol. Z-Group a. s., třída
Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČ: 63487799, DIČ: CZ63487799, bude oprávněný
z věcného břemene, Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem, který
nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu umístit
a provést stavbu v rámci stavby „Samoobslužná plnící stanice CNG“, v pozemku parc.
č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemku parc. č. 1809/41 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování plynovodní přípojky mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Z-Group a. s., třída Tomáše Bati
258, 763 02 Zlín, IČ: 63487799, DIČ: CZ63487799, jako oprávněným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. června 2019, za podmínky garantování realizace protihlukových opatření. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 6/2019

Z: S,VFO
T: 6/2019

285/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2472/6 ostatní plocha
v kat. území Klokočov u Vítkova, za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní
přípojky k pozemku 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. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu umístit
a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a 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 oprávněnými z věcného břemene, 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.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
Z: S,VFO
jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 6/2019
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.

286/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení 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.
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2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OP/77/d/2019/TSÚ/JaM mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října
2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupeným 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, jako
povinným z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z 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“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: VFO
č. OP/77/d/2019/TSÚ/JaM s Moravskoslezským krajem, zast. Správou silnic
T: 7/2019
Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Opava, a to nejpozději do 31. července 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene platnosti.
287/5

1. Schvaluje nákup nového kompaktoru Bomag BC 462 RB od fy AWP s.r.o., Jesenice Osnice dle nabídky ve výši 8.460.000 Kč.
2. Schvaluje Technickým službám města Vítkova, p. o. investiční příspěvek na nákup
kompaktoru ve výši 8.460.000 Kč.
3. Ukládá zařadit tento investiční příspěvek do rozpočtu města.

Z: VFO
T: 5/2019

288/5

1. Schvaluje nákup nového svozového vozu TKO v hodnotě do 5 mil. Kč.
2. Schvaluje řešit financování svozového vozu v rozpočtu města na rok 2020 investičním
příspěvkem města ve výši 50% a 50% bezúročnou půjčkou Technickým službám Vítkov
p. o. od města Vítkova.
3. Ukládá zařadit do rozpočtu města na rok 2020 částku 5 mil. Kč na nákup nového
Z: VFO
svozového vozu TKO ve formě investičního příspěvku, případně i bezúročné půjčky
T: 11/2019
Technickým službám Vítkov.

289/5

1. Schvaluje TS účelový příspěvek ve výši 400 tis. Kč na prověření stavu BOZP
v organizaci.
2. Ukládá účelový příspěvek TS ve výši 400 tis. Kč zařadit do rozpočtu města.

290/5

291/5

1. Schvaluje účelový příspěvek Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. na Mezinárodní
sportovní závody ve výši 23.000,- Kč.
2. Ukládá zařadit tento účelový příspěvek do rozpočtu města.
1. Schvaluje zadání projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodných sítí v budovách
naší základní a střední školy.
2. Ukládá požadované prostředky ve výši 150 tis. Kč zahrnout do rozpočtu města.
3. Ukládá zahájit přípravu projektové dokumentace dle požadavků ZŠaG.

Z: VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 4/2019
Z: ŘZŠaG,VOS
T: 5/2019

292/5

1. Schvaluje účelový příspěvek SVČ na dopravu dětí z Vítkova a Vrbového na dětský tábor
v TZ Planá nad Lužnicí.
2. Ukládá zařadit tento účelový příspěvek ve výši 9 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2019. Z: VFO
T: 4/2019

293/5

1. Schvaluje navýšení provozního příspěvku SVČ na Tribunu o 41 tis. Kč.
2. Ukládá zařadit navýšení příspěvku ve výši 41 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2019.
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Z: VFO
T: 4/2019

294/5

295/5
296/5

297/5

298/5

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 51 tis. Kč na opravy
elektroinstalace a vymalování modlitebny ve Vítkově uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Farním sborem Českobratrské církve
evangelické, Opavská 116, 749 01 Vítkov IČ 47810564.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání schválené smlouvy.
Z: VFO,S
T: 5/2019
Bere na vědomí návrh změn předložených FO v Zásadách prodeje a pronájmu nemovitých
věcí v majetku města.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 3/2019 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 5 302 610,38 Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 3/2019.
1. Bere na vědomí rezignaci p. Vlasty Lindenthalové na předsedu i člena osadního výboru
místní části Podhradí.
2. Určuje počet členů osadního výboru m. č. Podhradí na 5.
3. Určuje nové členy osadního výboru místní části Podhradí – MUDr. Zdeňku
Suchomelovou, Davida Grima, Jana Kaloče.
4. Volí předsedkyni OV Podhradí MUDr. Zdeňku Suchomelovou.
5. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.
1. Bere na vědomí zápis a usnesení ze 4. jednání finančního výboru konaného dne
15.4.2019.
2. Ukládá připravit zprávu o aktuálním stavu autokempu v Podhradí a ubytovny na
Oderské ulici s návrhy na případné další využití tohoto majetku.

299/5

Bere na vědomí předložené zápisy z kontrol provedených finančním výborem.

300/5

Ukládá předložit harmonogram řešení závad ze zprávy o stavu majetku města Vítkova
předložené technickými službami na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2019.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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T: 5/2019

Z: VOS,ŘTS
T: 6/2019

Z: S,VOS,ŘTS
T: 6/2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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