USNESENÍ
25. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 4. května 2022
v sále na MěÚ ve Vítkově
(od č. 1406/25 do č. 1472/25)
Zastupitelstvo města:
1406/25
Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 22. února, 15. března
a 5. dubna 2022.
1407/25

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1408/25

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
, na vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu fotovoltaické
elektrárny na pozemku parc.č. 2369/1 k.ú. Vítkov o výměře 1,10ha.
2. Rozhodlo o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Vítkova, která bude řešit vymezení
jedné zastavitelné plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny dle návrhu na pořízení
změny Územního plánu Vítkova pana
, ze dne 25.4.2022.
3. Rozhodlo, že náklady na zpracování Změny č. 4 územního plánu Vítkova,
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění územního
plánu Vítkova po jeho změně uhradí dle návrhu v plné výši ČEZ, a.s., IČ 452 74 649,
se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
4. Stanoví, že dle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona bude „Změna č. 4
Územního plánu Vítkova“ pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55b
stavebního zákona.
5. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
Z: VOVÚPŽP
zastupitelstva.
T: 5/2022

1409/25

1. Bere na vědomí zprávu o možnosti pokračování projektu Asistent prevence
kriminality ve městě Vítkov v dalším období.
2. Neschvaluje pokračování projektu Asistent prevence kriminality ve městě Vítkov
v dalším období.

1410/25

Revokuje usnesení zastupitelstva č. 1141/21 ze dne 8. 9. 2021 o schválení Memoranda a
Plánu následné spolupráce Města Vítkova s Agenturou pro sociální začleňování na
období 2021–2027.

1411/25

1. Schvaluje Memorandum a Plán následné spolupráce Města Vítkova s Agenturou pro
sociální začleňování na období 2021–2027.
2. Ukládá podepsat Memorandum a Plán následné spolupráce Města Vítkova s
Agenturou pro sociální začleňování na období 2021–2027.

1412/25

1. Schvaluje Pravidla pro poskytování dotace studentům lékařské fakulty, oboru zubní
lékařství.
2. Ukládá informovat studenty vysokých škol lékařských fakult .

1413/25

Bere na vědomí zprávu o přípravě koupaliště ve Vítkově na sezónu 2022.

1414/25

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, p.o., IČO: 69987181 k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, p.o., IČO: 69987181 k 30. 6. 2022.

Z: VSMP
T: 9/2022

Z: VOSV,S
T: 8/2022

Z: VOSV
T: 5/2022

Z: VOS
T: 9/2022

1415/25

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov, Husova
Z: VOS
629, okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 30. 6. 2022.
T: 9/2022

1416/25

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 31. 12. 2021.
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1417/25

1418/25

2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 30. 6. 2022.

Z: VOS
T: 9/2022

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu Vítkov,
p. o., IČO: 00489557 k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu Vítkov,
p. o. IČO: 00489557 k 30. 6. 2022.

Z: VOS
T: 9/2022

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 30. 6. 2022.

Z: VOS
T: 9/2022

1419/25

1. Bere na vědomí žádost Střediska volného času, příspěvkové organizace, Bezručova
585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, o dokrytí nákladů na projekt CPV ve výši 1,3 mil.
Kč z rozpočtu města.
2. Souhlasí s dofinancováním nákladů na projekt CPV Střediska volného času,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, ve výši 1,3
mil. Kč z rozpočtu města.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na dofinancování projektu CPV Střediska volného Z: VFO,VOS
času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, ve výši T: 6/2022
1,3 mil. Kč.

1420/25

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 04371961 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Státním fondem životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, jehož předmětem je
prodloužení termínu pro splnění cíle 1 – výměnu kotlů.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě č. 04371961 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Státním fondem životního
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729.

1421/25

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 73.500,- Kč na projekt „Moravskoslezským krajem
za sportem a poznáním“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Moravskoslezským krajem za sportem
a poznáním“.

1422/25

1. Bere na vědomí informaci o schválení žádosti z Národního programu životního
prostředí na projekt „Výsadba stromů na nově zakládané parkové ploše ve Vítkově“.
2. Schvaluje přijetí dotace ve výši 211.700,- z Národního programu životního prostředí
na projekt „Výsadba stromů na nově zakládané parkové ploše ve Vítkově“.

1423/25

1. Bere na vědomí informaci o možnosti žádat o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu 2021 – 2027 v plánované výzvě „Základní školy“.
2. Souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Základní školou a gymnáziem Vítkov,
příspěvková organizace a Z+M Partner spol. s r. o. na administraci projektu
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v plánované výzvě
„Základní školy“.
3. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace podepsat
smlouvu mezi Základní školou a gymnáziem Vítkov, příspěvková organizace a Z+M
Partner spol. s r. o. na administraci projektu z Integrovaného regionálního operačního
programu 2021 – 2027 v plánované výzvě „Základní školy“.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na financování administrace projektu
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v plánované výzvě
„Základní školy“.
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Z: S, VOS
T: 05/2022

Z: VOS, S
T: 05/2022

Z:VOS, ŘZŠG
T:06/2022
Z: VFO
T:06/2022

1424/25

1. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce
2022“ na realizaci projektu „Vítkovskem na kole hravě“ v celkové výši max. 80 000
Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském
kraji v roce 2022“ na realizaci projektu „Vítkovskem na kole hravě“ mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z:S, VOS
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických
T:5/2022
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ na realizaci projektu
„Vítkovskem na kole hravě“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČO: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČO: 00300870.

1425/25

Souhlasí s podanou žádostí v rámci výzvy Fondu malých projektů programu Interreg VA Česká republika - Polsko 2014 - 2020 na projekt „Rozvíjíme spolupráci samospráv
s podnikateli v česko-polském příhraničí“.

1426/25

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci z Nadace Landek na projekt „Oprava naučné stezky
Dědictví břidlice“.

1427/25

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Oranžové hřiště
v Klokočově“.

1428/25

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci z Národního programu životního prostředí v rámci
výzvy č. 10/2021 na projekt „Výstavba parkoviště na ul. Pivovarská ve Vítkově“.

1429/25

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2022 vyhlášeného Moravskoslezským krajem na projekt „Technická
infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“.

1430/25

Schvaluje nový plán financování obnovy vodovodu v místní části Zálužné.

1431/25

Schvaluje vyhlásit záměr prodeje nebytového prostoru – garáže- včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 2/1000 na společných částech domu č.p. 249
a pozemku parc. číslo 414 v obci Vítkov, k.ú. Vítkov dle důvodové zprávy.

1432/25

Schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov dle důvodové zprávy.

1433/25

1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části
Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Klokočov v celkové výši
396.679,- Kč dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části
Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Zálužné v celkové výši
5.000,- Kč dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele.
Z: VOS
T: 5/2022

1434/25

1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2023-2024 dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024.

1435/25

1. Bere na vědomí žádost
gynekologické ambulance ve Vítkově.
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Z: VFO
T: 5/2022

2. Souhlasí se zakoupením a následnou výpůjčkou vybavení gynekologické ambulance
ve finanční výši cca 300 000,- Kč.
3. Ukládá zajistit nákup vybavení a uzavřít smlouvu o výpůjčce vybavení gynekologické Z: VOS, S
ambulance zajistit nákup vybavení a uzavřít smlouvu o výpůjčce vybavení
T: 6/2022
gynekologické ambulance.
4. Souhlasí s návratnou finanční výpomocí sloužící ke zřízení gynekologické ambulance.
5. Ukládá připravit návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci.
Z: VFO,S
T: 06/2022
6. Ukládá připravit rozpočtové opatření na vykrytí nákupu vybavení a na návratnou
finanční výpomoc.

Z: VFO, S
T: 06/2022

1436/25

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 4/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterou schválila rada města dne 15. 3.
2022 pod č. usnesení 2585/66.

1437/25

1. Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 5/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterou schválila rada města dne
5. 4. 2022 pod č. usnesení 2612/67.
2. Bere na vědomí změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času
Vítkov, p. o., IČO: 73214892, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku
11.124, - Kč na odpisy.

1438/25

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 6/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterou schválila rada města dne 26.
dubna 2022, pod č. usnesení 2666/68.

1439/25

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 7/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením Z: VFO
č. 7/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
T: 5/2022

1440/25

1. Bere na vědomí nabídku společnosti Československá obchodní banka, a. s., na
zhodnocení volných finančních prostředků pro Město Vítkov.
2. Bere na vědomí nabídku společnosti Česká spořitelna, a. s., na zhodnocení volných
finančních prostředků pro Město Vítkov.
3. Rozhodlo zastupitelstvu města uložit volné finanční prostředky na spořicí účet
u společnosti Česká spořitelna, a. s.
4. Pověřuje radu města ke schválení smlouvy o zřízení spořicího účtu u společnosti
Česká spořitelna, a. s.

1441/25

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
na modernizaci domu či
bytu, jeho částí ( rekonstrukce koupelny, výměna oken, nové podlahy a omítky)
v rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000,- Kč
s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
na modernizaci domu či
bytu, jeho částí ( rekonstrukce koupelny, výměna oken, nové podlahy a omítky)
v rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000,- Kč
s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

1442/25

1443/25

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2022.
Rozhodlo nepřidělit příspěvek do Fondu rozvoje bydlení z výnosu za prodej bytu v roce
2021.
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Z: S,VFO
T: 6/2022

Z: VFO
T: 4/2023

1444/25

1. Schvaluje směrnici - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města s účinností od 1. června 2022.
2. Ukládá zveřejnit plné znění směrnice na intranetu města.

Z: VFO
T: 5/2022

1445/25

1. Schvaluje dodatek ke kupní smlouvě, o prodloužení termínu výstavby garáže na
pozemku parc. č. 2057/1 v k. ú. Vítkov, uzavřený mezi Městem Vítkov a
, trvale bytem
,
,
trvale bytem
a
, trvale bytem
, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat dodatek ke kupní smlouvě o prodloužení termínu výstavby garáže na Z: S,VFO
pozemku parc. č. 2057/1 v k. ú. Vítkov se jmenovanými a to nejpozději do 31. 8.
T: 8/2022
2022.

1446/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1229/22 ze dne 3. 11. 2021, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemky parc. č. 839/17, 839/18, 839/19 a 1043 o celkové
výměře 634 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, dle GP č. 620 – 9 / 2022, jako pozemky
kolem chaty žadatele v Zálužné č. ev. 38.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 8. 2022.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 8/2022
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

1447/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1368/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trv. bytem
na pozemek parc. č. 74/6 o celkové výměře 87 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek pod stavbou žadatelů a pozemek na výstavbu garáže.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 8. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadateli platnosti.

1448/25

1449/25

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako předzahrádka u RD
žadatele.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako
předzahrádka u RD žadatele, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu na oddělení pozemku.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako předzahrádka u RD
žadatele.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako
předzahrádka u RD žadatele, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu na oddělení pozemku.

Z: S,VFO
T: 8/2022

Z: VFO
T: 9/2022

Z: VFO
T: 9/2022

1450/25

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako předzahrádka u RD
žadatele.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 197/1 o výměře 187 m2, který
bude sloužit jako předzahrádka u RD žadatele, za část pozemku parc. č. st. 8 o výměře
22 m2, který bude sloužit jako komunikace, obě v k. ú. Jelenice, rozdíl výměr bude
dorovnán doplatkem kupujícího za cenu ve výši 150,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 9/2022

1451/25

1. Bere na vědomí doplnění žádosti
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 864/49 v k. ú. Nové Těchanovice.
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2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost
o výměře cca 66 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2
3. Schvaluje slevu 30% z kupní ceny na částí pozemků a to kvůli svažitosti terénu.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
1452/25

1453/25

1454/25

1455/25

1456/25

1457/25

1458/25

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemků parc. č. 864/11 a 864/49 v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Rozhodlo prodat části pozemku parc. č. 864/11 a 864/49 o výměře cca 20 m 2 v k. ú.
Nové Těchanovice, jako pozemek u chaty žadatelky, za kupní cenu ve výši 750,Kč/m2 po změně územního plánu.
3. Ukládá informovat žadatelku o výsledku jednání zastupitelstva města.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
a
, trvale bytem
o zakoupení části
pozemku parc. č. 3229/1 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 3229/1 o výměře cca 70 m 2, v k. ú. Vítkov,
za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
1. Bere na vědomí situaci v městském areálu Minigolfu na pozemku parc. č. 2146/10
v k. ú. Vítkov, dle GP č. 3839–35/2022, kdy město podává poptávku na možnost
výstavby restauračního zařízení formou práva stavby na pozemku a dále provozování
minigolfu na parcele č. 2146/5 v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr zřídit právo stavby k pozemku parc. č. 2146/10 v k. ú.
Vítkov.
3. Schvaluje návrh smlouvy o zřízení práva stavby dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr na zřízení práva stavby.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 462/14 v k. ú. Vítkov, jako pozemek na
výstavbu garáže.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 462/14 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č.
v k. ú. Vítkov, jako pozemek
pod garáží žadatele, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1385/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 26 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek pod garáží žadatele.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. srpna 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1386/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 19 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele.
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Z: VFO
T: 6/2022

Z: S,VFO
T: 6/2022

Z: VFO
T: 6/2022

Z: VFO
T: 5/2022

Z: VFO
T: 6/2022

Z: VFO
T: 6/2022

Z: S,VFO
T: 8/2022

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. srpna 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1459/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1387/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 24 m2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelky.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. srpna 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: S,VFO
T: 8/2022

Z: S,VFO
T: 8/2022

1460/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1388/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, na
2
pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 18 m v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží
žadatelů.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. srpna 2022.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 8/2022
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

1461/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1389/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 23 m2 v k.
ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. srpna 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: S,VFO
T: 8/2022

1462/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1390/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. st. 120/1 o výměře 51 m2
v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek pod chatou žadatelky v Zálužné č. ev. 11.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 8. 2022. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM T: 8/2022
o uzavření smlouvy s žadatelkou platnosti.

1463/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1228/22 ze dne 3. 11. 2021, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 848/10 o výměře 54 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, jako pozemek sousedící s chatou žadatelky v Zálužné č. ev. 5.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 8. 2022. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM T: 8/2022
o uzavření smlouvy s žadatelkou platnosti.

1464/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1367/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 864/77 o celkové výměře 570 m 2
v k. ú. Nové Těchanovice, jako zahrada kolem rodinného domu žadatele.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 8. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadatelem platnosti.

1465/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1376/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
na pozemek parc. č. 2786/44 o výměře 11 m2 v k. ú.
Vítkov, jako pozemek pod chatou žadatelek.
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Z: S,VFO
T: 8/2022

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 8. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelek, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadatelkami platnosti.
1466/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1374/24 ze dne 2. 3. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č. 153/35 o výměře 23 m2 v k. ú.
Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 8. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadatelem platnosti.

Z: S,VFO
T: 8/2022

Z: S,VFO
T: 8/2022

1467/25

1. Bere na vědomí dopis k žádosti
, trv. bytem
o
zakoupení části pozemku parc. č. 864/3 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Bere na vědomí geometrický plán č. 622 – 3 / 2022.
3. Rozhodlo schválit slevu 30 % z kupní ceny pozemku parc. č. 864/3 v k. ú. Nové
Těchanovice, který bude upřesněn geometrickým plánem, z důvodu svažitosti terénu
na celém pozemku, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá informovat žadatelku o rozhodnutí zastupitelstva města.
Z: S, VFO
T: 7/2022

1468/25

Projednalo změnu přílohy č. 2 základního ustanovení Fondu zaměstnavatele, kdy
dochází ke změně členky správní rady fondu zaměstnavatele
,
kterou nahrazuje s účinností od 5.5.2022
a dochází ke jmenování
za člena správní rady fondu k 5.5.2022.

1469/25

Schvaluje změnu základního ustanovení a přílohy č. 1 Fondu zaměstnavatele dle
důvodové zprávy s účinností od 5. 5. 2022.

1470/25

1. Volí stávajícího člena osadního výboru pana
výboru Podhradí.
2. Ukládá informovat jmenovaného.

za předsedu osadního
Z: MS
T: 5/2022

1471/25

Bere na vědomí zápis a usnesení z 26. jednání finančního výboru konané dne 2. 5. 2022.

1472/25

Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem dne 31. 3., 21. 4.
a 27. 4. 2022.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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