USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 28. srpna 2019
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 371/7 do č. 439/7)
Zastupitelstvo města:
371/7
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 25. června, 16. července a 6. srpna
2019.
372/7

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

373/7

Revokuje usnesení č. 730/17/3 ze dne 14.12.2016 ve znění: „Ukládá hledat vhodné dotační
programy pro projekt „Vybudování zázemí pro návštěvníky města“.

374/7

Revokuje usnesení č. 1084/23 ze dne 13.12.2017 ve znění:
„Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech pro rok 2018, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt
„Zázemí pro návštěvníky města Vítkova“. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018, podprogramu
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášené Ministerstvem
pro místní rozvoj na projekt „Zázemí pro návštěvníky města Vítkova“. Souhlasí s realizací
projektu „Zázemí pro návštěvníky města Vítkova“ a jejím předfinancováním z rozpočtu
města a financováním vlastního podílu.“

375/7

Revokuje usnesení č. 1410/27 ze dne 29.8.2018 ve znění:
„Schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci
programu na výstavu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty pro rok 2019, na projekt „Cyklostezka Vítkov-Prostřední Dvůr“. 2. Souhlasí
s předfinancováním projektu „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ ve výši 100
%.Ukládá podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci
programu na výstavu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty pro rok 2019, na projekt „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“.

376/7

1. Schvaluje strategický dokument „Koncepce bydlení“, vytvořený v rámci projektu
„Terénní sociální práce Vítkov“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008919.
2. Ukládá uložit Koncepci bydlení na webové stránky města.

377/7

1. Souhlasí se zapojením do individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora
služeb sociální prevence 3“.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na tvorbu
Sociálního fondu 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 podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na
tvorbu Sociálního fondu 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 poskytnout dotaci ve výši 460 000,- Kč na účet Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, ve 2 splátkách po 230 000,- Kč/rok počínaje
rokem 2020.

Z: VOSV
T: 9/2019

Z: VOSV
T: 10/2019
Z: VOSV
T: 12/2021

378/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ: 00489557 za 1. pololetí 2019.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2019.
Z: VOS
T: 3/2020

379/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ: 00037494 za 1. pololetí 2019.
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2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2019.
3. Ukládá předložit rozfázování výstavby haly a revitalizace nádvoří technických služeb
dle zpracovaného projektu.
4. Revokuje usnesení č. 287/5/1 ze dne 24. 4. 2019 ve znění:
„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.“
5. Schvaluje nákup repasovaného kompaktoru pro TS Vítkov.
380/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace, Komenského 754. IČ:69987181 za I. pololetí 2019.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2019.
3. Ukládá předložit studii na řešení vytápění ZŠaG Vítkov.

381/7

382/7

383/7

384/7

385/7

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, příspěvková organizace, IČ: 70996288 za I. pololetí 2019.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2019.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace, Bezručova 585, IČ: 73214892 za I. pololetí 2019.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2019.
1. Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Senior Point Vítkov 2020“.
2. Ukládá podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Senior Point Vítkov 2020“.
1. Schvaluje odkoupení baru s policemi na sklo za částku 35 000,- Kč od p. Dany
Pavlíčkové, bytem Fučíkova č. p. 362, 749 01 Vítkov, IČ 74646532, nacházející se
v objektu tribuny na Husově ul. ve Vítkově.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření v rámci zvýšení příspěvku na provoz
na odkoupení baru s policemi na sklo za částku 35 000,- Kč SVČ p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkov.
3. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení baru s policemi na sklo za částku
35 000,- Kč mezi Střediskem volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkov, IČ 73214892 a p. Danou Pavlíčkovou, bytem Fučíkova č. p. 362, 749 01
Vítkov, IČ 74646532, nacházející se v objektu tribuny na Husově ul. ve Vítkově.
1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 60.000,- Kč na projekt „Studie optimalizace systému
nakládání s odpady ve Vítkově“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního
programu Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Studie optimalizace systému nakládání s odpady
ve Vítkově“.

386/7

Bere na vědomí zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku 2019.

387/7

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace města na II. pololetí roku 2019 v celkové výši
159.000,- Kč vybraným subjektům uvedeným v příloze č. 1 podle doporučení
finančního výboru, přesná specifikace bude uvedena ve smlouvách.
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Z: VOS
T: 3/2020
Z: ŘTS,VOS
T: 10/2019

Z: VOS
T: 3/2020
Z: VOS
T: 2/2020

Z: VOS
T: 3/2020

Z: VOS
T: 3/2020

Z: VOS
T: 9/2019

Z: VFO
T: 9/2019
Z: ŘSVČ
T: 9/2019

Z: S,VOS
T: 9/2019

2. Rozhodlo neposkytnout individuální dotace města na II. pololetí roku 2019 těmto
subjektům na uvedené aktivity:
- Spolek Zálužné – příspěvek na dopravu
- Klub sportovní kynologie Vítkov – Klokočov – „Kombinovaný sranda závod“
- Základní škola Vítkov, nám. J. Zajíce 1, p.o. – „Projektová výuka“
- TJ Vítkov – příspěvek fotbalovému oddílu na dopravu a občerstvení.
388/7

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 26.000,- Kč na projekt „Na činnost ZO
SPCCH“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870
a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – základní organizací Vítkov,
Budišovská 877, Vítkov, IČO 75029898.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
T: 10/2019
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

389/7

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč na projekt „Na činnost
Smíšeného pěveckého sboru Komenský“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
J. Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870 a Smíšeným pěveckým sborem Komenský, z. s.,
Dělnická 1006, Vítkov, IČO 04026233.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2019

390/7

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 9.000,- Kč na projekt „Oblastní výstava
a bonitace německých ovčáků“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČO 00300870 a Klubem sportovní kynologie Vítkov-Klokočov, z. s., Nová 443,
Vítkov, IČO 7780923.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
T: 10/2019
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

391/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 37.000,- Kč na projekt „Pořízení
sekačky, odkládacích kotců a startovních vest“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870 a Českým kynologickým svazem, ZO 189 Vítkov,
Úvozní 575, Vítkov, IČO 47814276.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
T: 10/2019
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

392/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč na projekt „Strašidel se
nebojíme II.“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO
00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1, příspěvkovou organizaci,
Vítkov, IČO 47813172.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

393/7

394/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč na projekt „Rozvoj
cyklistiky“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO
00300870 a Jitkou Milatovou, narozenou 3.12.1973, bytem Švermova 239, Vítkov.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč na projekt „Nákup
kuchyňského robota“, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČO 00300870 a Českým svazem chovatelů, z. s., ZO Vítkov, Oderská 180 Vítkov,
IČO 75019582.
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Z: VFO
T: 10/2019

Z: VFO
T: 10/2019

2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
395/7

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 5.000,- Kč na projekt:
Šachový oddíl – doprava v částce 5.000,- Kč,
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, 74901 Vítkov, IČO 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce října 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

396/7

1. Bere na vědomí smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Petrem Štolbou, nar.
27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jako
prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi pozemků parc. č. 718/1
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 493 a parc. č. 719/3 ostatní
plocha v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 3.600.000,-, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Bere na vědomí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem
Vítkovem, jako budoucí povinný z věcného břemene, a manželi Petrem Duskou, nar.
0. 6. 1966, a Blankou Duskovou, nar. 3. 12. 1969, oba trvale bytem Rybniční 276,
749 01 Vítkov, jako budoucí oprávnění z věcného břemene, za účelem zřízení práva
služebnosti stezky a cesty přes pozemek parc. č. 718/1 zastavěná plocha a nádvoří nebo
přes pozemek parc. č. 718/2 zastavěná plocha a nádvoří k pozemkům parc. č. 718/6
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./če., a parc. č. 718/7 ostatní
plocha v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.

397/7

Rozhodlo prodat 2 části pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha o výměrách cca 40 m2 a cca
40 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
p. Janě Sněhotové, nar. 25. 9. 1964, trvale bytem Na Vyhlídce 13, 747 06 Opava 6, jako
pozemky u chaty žadatelky če. 75 v Zálužné, chatoviště U brodu, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující
s tím, že geometrický plán objedná město a náklady budou rozúčtovány kupujícím dle
skutečně kupované plochy, dle důvodové zprávy.

398/7

Rozhodlo prodat 2 části pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha o výměrách cca 10 m2 a cca
35 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
manž. Ireně Radové, nar. 9. 10. 1957, a Klementu Radovi, nar. 17. 11. 1957, oba trvale
bytem Poděbradová 3055/61A, 702 00 Ostrava 1, jako pozemky u chaty žadatelů če. 76
v Zálužné, chatoviště U brodu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že geometrický plán
objedná město a náklady budou rozúčtovány kupujícím dle skutečně kupované plochy, dle
důvodové zprávy.

399/7

Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha o výměře cca 90 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice MUDr. Ivaně
Šupolové, trvale bytem 17. listopadu 901/11, 747 06 Opava, a manž. Petru Wünschovi, nar.
22. 8. 1986, a Markétě Wünsch, nar. 15. 4. 1986, oba trvale bytem Křižíkova 1999/1,
746 01 Opava, a to každému ideální ½ prodávané nemovitosti, jako pozemky u chaty
žadatelů če. 77 a če. 78 v Zálužné, chatoviště U brodu, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že
geometrický plán objedná město a náklady budou rozúčtovány kupujícím dle skutečně
kupované plochy, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 10/2019

Z: VFO
T: 10/2019

400/7

Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 929/5 ostatní plocha o výměře 35 m2 v kat. území Nové
Těchanovice manž. Ireně Radové, nar. 9. 10. 1957, a Klementu Radovi, nar. 17. 11. 1957,
oba trvale bytem Poděbradová 3055/61A, 702 00 Ostrava 1, MUDr. Ivaně Šupolové,
trvale bytem 17. listopadu 901/11, 747 06 Opava 6, a manž. Petru Wünschovi, nar.
22. 8. 1986, a Markétě Wünsch, nar. 15. 4. 1986, oba trvale bytem Křižíkova 1999/1,
746 01 Opava, a to každému ideální 1/3 prodávané nemovitosti, jako pozemek
k parkování u chat žadatelů če. 76, če. 77 a če. 78 v Zálužné, chatoviště U brodu, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.

401/7

1. Ukládá zajistit vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku parc. č. 815/1
ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky u chat če. 74E, če. 75, če.
76, če. 77 a če. 78 v Zálužné, chatoviště U brodu, dle důvodových zpráv.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemky u chat če. 74E, če. 75, če. 76, če. 77 a če. 78
v Zálužné, chatoviště U brodu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 nebo Kč
250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že
záměr na prodej bude zveřejněn po obdržení tohoto plánu, nejpozději však do
30. listopadu 2019.

402/7

1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 273/5 ze dne 24. 4. 2019 a ZM č. 319/6 ze dne
26. 6. 2019, kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem, jako prodávající, a Jiřím Brňákem,
nar. 11. 1. 1952, trvale bytem Klokočov čp. 164, 747 47 Vítkov 3, jako kupující, na
prodej pozemků 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 za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: VFO
T: 10/2019
Z: VFO
T: 11/2019

Z: VFO
T: 10/2019

403/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 320/6 ze dne 26. 6. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Ester Pluhaříkovou, nar. 30. 9. 1975, trvale bytem
Opavská 69, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej pozemku parc. č. 1426/1 zahrada
o výměře 41 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. října 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 10/2019
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

404/7

Revokuje usnesení ZM č. 327/6 ze dne 26. 6. 2019:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 490 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 v Zálužné, chatoviště Hornické domky,
za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 840/1
ostatní plocha o výměře cca 490 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice s p. Dagmar Stárkovou, nar. 22. 5. 1957, trvale bytem
bratří Hlaviců 86, 755 01 Vsetín, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170
v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za období od 1. 1. 2012 do podpisu kupní
smlouvy, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca
490 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice,
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 v Zálužné, chatoviště Hornické
domky, za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. října 2019.“
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405/7

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 490 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 840/1
ostatní plocha o výměře cca 490 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice s p. Dagmar Stárkovou, nar. 22. 5. 1957, trvale bytem
bratří Hlaviců 86, 755 01 Vsetín, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170
v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za 3 roky zpětně, tj. za období od 1. 1. 2016 do
podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy. Bezdůvodné obohacení musí být
vypořádáno před uzavřením kupní smlouvy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca Z: VFO
490 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, T: 10/2019
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 v Zálužné, chatoviště Hornické
domky, za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. října 2019.

406/7

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 130 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
manželům Karlu Vinklerovi, nar. 20. 7. 1941, a Ludmile Vinklerové, nar. 17. 9. 1949,
oba trvale bytem Jungmannova 452, 738 01 Frýdek - Místek, jako pozemek k rekreaci
u chaty žadatelů če. 132 v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca Z: VFO
T: 12/2019
130 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů če. 132 v Zálužné, chatoviště
Hornické domky, za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/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. prosince 2019.

407/7

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 350 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
manželům Jiřímu Hynečkovi, nar. 14. 7. 1965, a Evě Hynečkové, nar. 18. 7. 1970, oba
trvale bytem U Pošty 335, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, jako pozemek k rekreaci
u chaty žadatelů če. 141 v Zálužné, chatoviště Hornické domky, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca Z: VFO
350 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, T: 12/2019
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů če. 132 v Zálužné, chatoviště Hornické domky,
za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/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. prosince 2019.

408/7

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 864/24 trvalý travní porost o výměře 327 m2, parc.
č. 864/25 ostatní plocha o výměře 151 m2 a část pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní
porost o výměře cca 80 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice manželům Františku Hulvovi, nar. 8. 1. 1936, a Jitce Hulvové, nar.
23. 10. 1935, oba trvale bytem Nad Kaplí 696, 742 13 Studénka - Butovice, jako
pozemky k rekreaci u chaty žadatelů če. 187 v Zálužné, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
důvodové zprávy.
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Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 864/24 trvalý travní porost o výměře
T: 12/2019
327 m2, parc. č. 864/25 ostatní plocha o výměře 151 m2 a část pozemku parc. č. 864/49
trvalý travní porost o výměře cca 80 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci u chaty žadatelů če. 187
v Zálužné, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/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. prosince 2019.
409/7

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 180 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov p. Danuši Šípkové,
nar. 31. 8. 1936, trvale bytem Hornopolní 2637/24, 702 00 Ostrava jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelky če. 89 ve Vítkově - Podhradí, chatoviště U Dubu, za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupující, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
2
T: 12/2019
o výměře cca 180 m (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 89 ve Vítkově - Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po
předložení tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. prosince 2019.

410/7

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov p. Ivanu Čechovi,
nar. 19. 8. 1947, trvale bytem Výškovická 446/115, 700 30 Ostrava, jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatele če. 143 ve Vítkově - Podhradí, chatoviště U Dubu, za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatele če. 143 ve Vítkově - Podhradí, chatoviště U Dubu, za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
žadatelkou, nejpozději však do 31. prosince 2019.

411/7

Z: VFO
T: 12/2019

1. Rozhodlo prodat 2 části pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o souhrnné výměře cca
225 m2 a část pozemku parc. č. 839/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 (výměry
budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
p. Lence Walderové, nar. 6. 4. 1979, trvale bytem Tichá čp. 571, 742 74 Tichá, jako
pozemky k rekreaci u hospodářského objektu žadatelky bez čp./če. v Zálužné,
chatoviště Hornické domky, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 2 části pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o souhrnné Z: VFO
T: 12/2019
výměře cca 225 m2 a část pozemku parc. č. 839/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2
(výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako
pozemky k rekreaci u hospodářského objektu žadatelky bez čp./če. v Zálužné, chatoviště
Hornické domky, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující, s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. prosince 2019.
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412/7

Revokuje usnesení ZM č. 272/5 ze dne 24. 4. 2019:
„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.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.“

413/7

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 a část
pozemku parc. č. 2260/1 ostatní plocha o výměře cca 17 m2 (dle návrhu geometrického
plánu) v kat. území Vítkov manželům Bedřichu Stolle, nar. 6. 10. 1979, a Adéle Stolle,
nar. 19. 1. 1983, oba trvale bytem Skřivánčí pole 894, 749 01 Vítkov, jedná se
o majetkoprávní narovnání skutečného stavu se stavem v katastru nemovitostí,
za dohodnutou kupní cenu 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. prosince 2019, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 37/1 ostatní plocha o výměře cca
T: 12/2019
40 m2 a parc. č. 2260/1 ostatní plocha o výměře cca 17 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. prosince 2019.

414/7

1. Rozhodlo prodat ideální ¼ stavby bez čp./če. - garáže postavené na pozemku parc. č. st.
1346/2 v kat. území Zábřeh-VŽ p. Leoši Hamáčkovi, nar. 27. 10. 1986, trvale bytem
Sovova 1425/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za dohodnutou kupní cenu Kč 25.333,-, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat ideální ¼ stavby bez čp./če. - garáže postavené na
pozemku parc. č. st. 1346/2 v kat. území Zábřeh-VŽ p. Leoši Hamáčkovi, nar.
27. 10. 1986, trvale bytem Sovova 1425/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice za dohodnutou
kupní cenu Kč 25.333,-.

415/7

Z: VFO
T: 12/2019

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 270/5 ze dne 24. 4. 2019 kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako prodávající
a současně jako oprávněný z věcného břemene, a Davidem Krásou, nar. 15. 8. 1974,
trvale bytem i sídlem Úvozní 573, 749 01 Vítkov, jako kupující a současně jako povinný
z věcného břemene:
- na prodej částí pozemků parc. č. 3207/10 orná půda
a parc. č. 1699/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3194-75/2019 pozemků
parc. č. 3207/39 orná půda o výměře 104 m2 za dohodnutou kupní cenu
Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 42,-/m2, celkem tedy Kč 242,-/m2, a parc.
č. 1699/4 ostatní plocha o výměře 59 m2 za dohodnutou kupní cenu Kč 140,-/m2
+ DPH v zákonné výši, tj. Kč 29,40/m2, celkem tedy
Kč 169,40/m2, oba pozemky v kat. území Vítkov,
- za účelem bezúplatného zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1699/4 ostatní
plocha v kat. území Vítkov pro podzemní vedení stávající kanalizace Města Vítkova,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení T: 10/2019
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
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416/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 271/5 ze dne 24. 4. 2019 kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako prodávající
a současně jako oprávněný z věcného břemene, a Romanem Ondryášem, nar.
13. 3. 1972, trvale bytem i sídlem Skřivánčí pole 967, 749 01 Vítkov, jako kupující
a současně jako povinný z věcného břemene:
- na prodej části pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha,
a to dle geometrického plánu č. 3194-75/2019 pozemku parc. č. 1699/3 ostatní plocha
o výměře 186 m2 za dohodnutou kupní cenu Kč 140,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč
29,40/m2, celkem tedy Kč 169,40/m2, v kat. území Vítkov,
- za účelem bezúplatného zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1699/3 ostatní
plocha v kat. území Vítkov pro podzemní vedení stávající kanalizace Města Vítkova,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: VFO
T: 10/2019

417/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 344/6 ze dne 26. 6. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Tomášem Lebedou, nar. 23. 12. 1992,
a Michaelou Lebedovou, nar. 29. 3. 1990, oba trvale bytem Karla Pokorného 1365/49,
708 00 Ostrava - Poruba, jako kupující, na prodej pozemku parc. č. 1304/3 orná půda
o výměře 1354 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 +
DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2019. Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 12/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

418/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 343/6 ze dne 26. 6. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Lubomírem Glogarem, nar. 2. 9. 1986, trvale
bytem Jakartovice čp. 50, 747 53 Jakartovice, a Janou Janečkovou, trvale bytem
Horňany čp. 101, 913 24 Horňany, Slovenská republika, doručovací adresa Jakartovice
čp. 50, 747 53 Jakartovice, jako kupující, a to každý ideální ½ prodávaného pozemku, na
prodej pozemku parc. č. 1304/4 orná půda o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy
Kč 726,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2019. Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 12/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti

419/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 341/6 ze dne 26. 6. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Ing. Václavem Říčným, nar. 24. 3. 1991,
trvale bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Ing. Kateřinou Říčnou, nar.
17. 5. 1991, trvale bytem Lískovec 343, 738 01 Frýdek - Místek, doručovací adresa
Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej pozemku parc. č. 1304/5
orná půda o výměře 1346 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

420/7

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 343/6 ze dne 26. 6. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Lukášem Wesselským, nar. 25. 10. 1982, trvale
bytem Kardašovská 753/17, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, jako kupující, na prodej
pozemku parc. č. 1144/1 zahrada o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
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Z: VFO
T: 12/2019

Z: VFO
T: 12/2019

421/7

1. Bere na vědomí Protokol o průběhu výběru kupujícího obálkovou metodou konaného
dne 22. července 2019 pro prodej pozemků parc. č. 208/1, parc. č. 210/1, parc. č. 210/3
a parc. č. 209/3.
2. 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 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 nabídnutou kupní cenu ve výši Kč 30.000,- manželům
Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivo Daníčkovi, nar. 31. 12. 1963, oba trvale
bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, z důvodu nepřístupnosti pozemků jiným osobám než
manž. Daníčkovým a v souladu s vnitřním předpisem č. 10/2017 - Zásady prodeje
a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova, čl. 8 odst. 1).
3. Schvaluje 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 nabídnutou kupní cenu
ve výši Kč 30.000,-, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
5. Ukládá informovat ostatní účastníky výběru kupujícího obálkovou metodou
o rozhodnutí ZM.

Z: S,VFO
T: 10/2019
Z: VFO
T: 9/2019

422/7

Revokuje usnesení ZM č. 277/5 ze dne 24. 4. 2019
„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.
2. Ukládá zveřejnit záměr 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.“

423/7

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 Ing. Dagmar
Musilové, nar. 27. 8. 1964, trvale bytem Oderská 269, 749 01 Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 12.144,-, z důvodu nepřístupnosti, neprodejnosti a zamokřenosti
prodávaných pozemků, v souvislosti s náklady na údržbu, sousedské vztahy a s ohledem
na vynaložené náklady kupující na terénní úpravy s drenáží.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 211/1 zahrada o výměře 70 m2, parc.
T: 12/2019
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 Ing. Dagmar Musilové, nar. 27. 8. 1964, trvale bytem Oderská 269, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 12.144,- z důvodu nepřístupnosti,
neprodejnosti a zamokřenosti prodávaných pozemků, v souvislosti s náklady na údržbu,
sousedské vztahy a s ohledem na vynaložené náklady kupující na terénní úpravy
s drenáží, a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující s tím, že
záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však
do 31. prosince 2019.
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424/7

Revokuje usnesení ZM č. 274/5 ze dne 24. 4. 2019:
„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.
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 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.“

425/7

1. Neschvaluje prominutí doplatku ve výši Kč 2.200,- z důvodu většího směňovaného
pozemku města parc. č. 547/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v kat. území Vítkov
za pozemek parc. č. 538/7 ostatní plocha o výměře 15 m2 v kat. území Vítkov manželům
Jaroslavu Kulhánkovi, nar. 19. 2. 1958, a Miladě Kulhánkové, nar. 14. 9. 1961, oba
trvale bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov, id. ½ směňovaného pozemku, a panu
Jaroslavu Kulhánkovi, nar. 19. 2. 1958, trvale bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov,
id. ½ směňovaného pozemku.
2. Schvaluje prominutí úhrady 50 % nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši
Kč 2.000,- v rámci směny pozemku města parc. č. 547/2 trvalý travní porost o výměře
26 m2 v kat. území Vítkov za pozemek parc. č. 538/7 ostatní plocha o výměře 15 m2
v kat. území Vítkov manželům Jaroslavu Kulhánkovi, nar. 19. 2. 1958, a Miladě
Kulhánkové, nar. 14. 9. 1961, oba trvale bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov, id. ½
směňovaného pozemku, a p. Jaroslavu Kulhánkovi, nar. 19. 2. 1958, trvale bytem
Komenského 161, 749 01 Vítkov, id. ½ směňovaného pozemku.
3. Rozhodlo směnit část pozemku města parc. č. 547 trvalý travní porost za část pozemku
parc. č. 538/1 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, a to dle geometrického
plánu č. 3180-44/2019 pozemek parc. č. 547/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2 za
pozemek parc. č. 538/7 ostatní plocha o výměře 15 m2 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. Finanční vyrovnání a úhrada nákladů na vypracování geometrického
plánu budou řešeny dle bodu 1/ a 2/ tohoto usnesení.
4. Ukládá zveřejnit záměr směnit část pozemku města parc. č. 547 trvalý travní porost za
Z: VFO
část pozemku parc. č. 538/1 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, a to dle
T: 9/2019
geometrického plánu č. 3180-44/2019 pozemek parc. č. 547/2 trvalý travní porost
o výměře 26 m2 za pozemek parc. č. 538/7 ostatní plocha o výměře 15 m2 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. Finanční vyrovnání a úhrada
nákladů na vypracování geometrického plánu budou řešeny dle bodu 1/ a 2/ tohoto
usnesení.
5. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutích ZM.
Z: VFO
T: 9/2019
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426/7

1. Rozhodlo směnit část pozemku města parc. č. 1759 zastavěná plocha a nádvoří za část
pozemku parc. č. 1760 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, a to dle
geometrického plánu č. 3181-45/2019 díl e pozemku parc. č. 1759 o výměře 46 m2, který
je přisloučen k pozemku parc. č. 1760, za díl b pozemku parc. č. 1760 o výměře 10 m2,
který je přisloučen k pozemku parc. č. 1759, v kat. území Vítkov, s p. Zdeňkem
Snášelem, nar. 10. 2. 1950, trvale bytem Dělnická 751, 749 01 Vítkov, s finančním
vyrovnáním p. Zdeňka Snášela ve výši Kč 7.200,- s tím, že náklady na vypracování
geometrického plánu uhradí obě smluvní strany společně, každá 50 %, dle důvodové
zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit část pozemku města parc. č. 1759 zastavěná plocha
a nádvoří za část pozemku parc. č. 1760 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, T: 9/2019
a to dle geometrického plánu č. 3181-45/2019 díl e pozemku parc. č. 1759 o výměře
46 m2, který je přisloučen k pozemku parc. č. 1760, za díl b pozemku parc. č. 1760
o výměře 10 m2, který je přisloučen k pozemku parc. č. 1759, v kat. území Vítkov,
s finančním vyrovnáním žadatele s tím, že náklady na vypracování geometrického plánu
uhradí obě smluvní strany společně, každá 50 %.

427/7

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 591/1 ostatní plocha
v kat. území Lhotka u Vítkova pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby
„Lhotka u Vítkova, parc. č. 68, přípojka NN“, č. IP-12-8024033/1, kdy Město Vítkov,
bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zast.
spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČO
28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze
dne 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019, bude oprávněný z věcného břemene.
Jednorázová náhrada činí částku Kč 5.000,-, + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu –
dočasné přenechání části pozemku parc. č. 591/1 ostatní plocha v kat. území Lhotka
u Vítkova k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8024033/1, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO
PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČO 28611535,
DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze dne
1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019, jako oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12T: 11/2019
8024033/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

428/7

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 198/3 ostatní plocha
v kat. území Jelenice pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby č. IP-128023391/3, název stavby „Vítkov, Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“, kdy Město
Vítkov, bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ
CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova
379/27, PSČ 746 01, IČO 28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík
na základě plné moci ze dne 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019, bude oprávněný
z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí částku Kč 4.000,-, + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu –
dočasné přenechání části pozemku parc. č. 198/3 ostatní plocha v kat. území Jelenice
k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP12-8023391/3, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY
s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČO 28611535, DIČ
CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze dne 1. 4. 2019,
evid. č. PM/II-206/2019, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy
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3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-128023391/3 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2019. 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: 11/2019

429/7

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1860, parc. č. 1892,
parc. č. 3228/15 a parc. č. 3228/16, vše ostatní plocha, v kat. území Vítkov pro posílení
kNN v rámci stavby „Vítkov, Komenského 151, parc. č. 1888/1, kNN“, č. IV-128016564/1, kdy Město Vítkov, bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem
Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČO 28611535, DIČ CZ28611535, pověřený
zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze dne 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019,
bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí částku Kč 10.000,-, +
DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu –
dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 1860, parc. č. 1892, parc. č. 3228/15 a parc.
č. 3228/16, vše ostatní plocha, v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8016564/1, mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ
CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova
379/27, PSČ 746 01, IČO 28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík
na základě plné moci ze dne 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019, jako oprávněným
z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12T: 11/2019
8016564/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

430/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 55/2 ze dne 14. 11. 2018, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-8015738/2 pro podzemní kabelové vedení NN pro plánovanou stavbu chaty
v Zálužné na pozemku města parc. č. 732/13 v pozemku parc. č. 732/61 ostatní plocha
v kat. území Nové Těchanovice v rámci stavby „Nové Těchanovice, parc. č. 732/13,
kNN“ 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, IČO:
24729035, DIČ: CZ24729035, zast. Ing. Martinem Bartečkem na základě plné moci
evid. č. PM/II-225/2019, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8015738/2 Z: S,VFO
T: 11/2019
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2019. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

431/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1259/25 ze dne 25. 4. 2018, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021776/3 pro podzemní kabelové vedení NN
pro plánovanou stavbu RD na Rybniční ul. ve Vítkově na pozemku parc. č. 624
v pozemku města parc. č. 627 ostatní plocha v kat. území Vítkov v rámci stavby
„Vítkov, parc. č. 625, Kudelová, příp. kNN“ 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zast. Ing. Martinem
Bartečkem na základě plné moci evid. č. PM/II-225/2019, jako oprávněným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8021776/3
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 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: 11/2019

432/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1262/25 ze dne 25. 4. 2018, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014771 pro podzemní kabelové vedení VN
22kV včetně rozvaděče VN 22kV na Selské ul. ve Vítkově na pozemcích parc. č. 817/1
ostatní plocha, parc. č. 826/1 ostatní plocha, parc. č. 826/5 ostatní plocha a parc. č. 826/2
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technické vybavenosti – kotelna
v kat. území Vítkov v rámci stavby „Vítkov, Selská, E.ON smyčka kVN“ 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená spol. MSEM, a. s. se sídlem Collo-louky čp. 126, 738 02 Frýdek - Místek,
IČO: 64610080, DIČ: CZ64610080, zastoupená spol. Profiprojekt, s. r. o., se sídlem
Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 27779319, DIČ: CZ27779319, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014771 se Z: S,VFO
jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2019. Pokud v této lhůtě
T: 11/2019
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

433/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 665/14 ze dne 7. 9. 2016, smlouvu o zřízení
věcného břemene pro podzemní vedení vodovodní přípojky ve Vítkově na pozemcích
parc. č. 3135 ostatní plocha a parc. č. 3137/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k pozemkům parc. č. 3137/3 ostatní plocha, parc. č. 3139/2 orná půda a parc. č. 3139/4
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je novostavba RD čp. 2072, kat. území
Vítkov, Vítkov – Prostřední Dvůr mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Markem Prokšem, trvale bytem Prostřední Dvůr 2072, 749 01 Vítkov, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do Z: S,VFO
30. listopadu 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 11/2019
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

434/7

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 663/14 ze dne 7. 9. 2016, smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 2011C19/22 mezi Městem Vítkovem, jako jeden z povinných
z věcného břemene (id. 2/24), a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČO: 45193665, DIČ: CZ45193665,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 2691/1 ostatní plocha v kat.
území Klokočov u Vítkova za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby
„Klokočov, U Kostela – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011C19/22 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 11/2019
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

435/7

1. Schvaluje prominutí smluvní pokuty za poslední započatý měsíc prodlení dle kupní
smlouvy ze dne 8. 2. 2015 ve výši Kč 25.000,- spol. Simply You Pharmaceuticals a. s.,
se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČO: 25385381, DIČ: CZ25385381.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

436/7

1. Bere na vědomí zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní, určené
k výstavbě rodinných domů.
2. Ukládá předložit zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní,
určené k výstavbě rodinných domů.

Z: VFO
T: 9/2019

Z: VOS
T: 2/2020

437/7

Vydává Zásady prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města s účinnosti od
1. 9. 2019.

438/7

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 8/2019
dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 8/2019.
Z: VFO
T: 9/2019
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439/7

1. Ukládá předložit plán práce kontrolního výboru, finančního výboru a sportovního
výboru na rok 2020.
2. Ukládá předkládat zastupitelstvu města výstupy z jednání kontrolního výboru,
finančního výboru a sportovního výboru.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: předseda
KV,FV,SV
T: 12/2019
Z: předseda
KV,FV,SV
T: 12/2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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