USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 16. prosince 2015
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 376/9 do č. 424/9)
Zastupitelstvo města:
376/9
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 3.listopadu a 24.listopadu 2015.
377/9

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

378/9

Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce
u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, v konkrétních
případech pro rok 2016.

379/9

1. Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich
funkce, paušální částkou ve výši 300,- Kč/1 zasedání pro rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2017. Z: T
T: 12/2016

380/9

1. Bere na vědomí informaci o možnostech poskytovat příspěvek z rozpočtu obce
žadatelům o kotlíkové dotace.
2. Souhlasí, aby obec poskytla žadatelům o dotaci půjčku z FRB (v případě jejich
zájmu) na předfinancování kotlíkové dotace.
3. Ukládá FO zapracovat změny do vnitřní směrnice Pravidla tvorby a užití Fondu
rozvoje bydlení města Vítkova a předložit návrh nového znění pravidel na příštím
zastupitelstvu, které se bude konat 24.02.2016.

Z: VFO
T: 24.2.2016

381/9

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb. Z: VOSV
T: 12/2016

382/9

1. Bere na vědomí zprávu o pojmenování vítkovského stadionu jménem Emila
Zátopka.
2. Schvaluje umístění desky „Stadion Emila Zátopka“ na budově stadionu v Husově
ulici ve Vítkově.
3. Ukládá zadat výrobu pamětní desky s termínem vyhotovení do konce srpna 2016.

383/9

Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2016.

384/9

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města Vítkova
a odstranění části navržené plochy veřejného prostranství – komunikace, ve
východní části průmyslové zóny na pozemcích parc.č. 3204/4; 3204/5 a 3204/24 za
účelem uvolnění plochy pro výstavbu.
2. Ukládá pořizovateli zpracovat návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vítkova
a předložení zadání ke schválení na zasedání zastupitelstva města.

385/9

Z: VOK
T: 8/2016

Z: VOVÚP
T: 4/2016

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 339/8 ze dne 4. 11. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a MUDr. Lenkou Škařupovou, nar. 5. 6. 1971, bytem
Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. března 2016. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
T: 3/2016
usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
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386/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 335/8 ze dne 4. 11. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a spol. Simply You Pharmaceuticals, a. s., Roháčova
188/37, 130 00 Praha 3, IČ 25385381, DIČ CZ25385381, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. března 2016. 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: 3/2016

387/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 338/8 ze dne 4. 11. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Dušanem Švecem, nar. 24. 2. 1974, bytem Potoční 529,
749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 stanovenou
znaleckým posudkem Ing. Karla Olbrechta č. 5597-230/2015 ze dne 19. 10. 2015 +
vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března
Z: S,VFO
2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 3/2016
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

388/9

1. Neschvaluje žádost pana Vítězslava Bryji, bytem Fučíkova 367, 749 01 Vítkov,
neprodávat pozemek parc. č. 3137/1 ostpl. v kat. území Vítkov.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 337/8 ze dne 4. 11. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Markem Prokšem, nar. 2. 8. 1985, bytem Dělnická 708,
749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň z
nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března
Z: S,VFO
2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 3/2016
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

389/9

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2561/5 orná půda o výměře 795 m2 v kat. území
Vítkov, k zemědělskému využití, za základní kupní cenu ve výši dle znaleckého
posudku na náklady žadatele, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2561/5 orná půda o výměře 795 m2
v kat. území Vítkov, k zemědělskému využití, za základní kupní cenu ve výši dle
znaleckého posudku na náklady žadatele.
3. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2496/43 orná půda (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) a část pozemku parc. č. 2537/11 orná půda (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, k zemědělskému využití,
dle důvodové zprávy.
4. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

390/9

391/9

1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 3084/19 orná půda o výměře 3037 m2, popř.
jeho část o výměře cca 2000 m2, v kat. území Vítkov, k zemědělskému využití, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 12/2015

Z: VFO
T: 12/2015

Z: VFO
T: 12/2015

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2339 ostpl. o výměře 259 m2 v kat. území Vítkov,
jako pozemek k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 175,-/m2 (nebo dle
znaleckého posudku na náklady žadatele), dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2339 ostpl. o výměře 259 m2 v kat. Z: VFO
území Vítkov, jako pozemek k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 175,-/m2 T: 12/2015
(nebo dle znaleckého posudku na náklady žadatele).
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392/9

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 1900 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
výstavby skladu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově mimo části, na
které je navržena příjezdová komunikace za základní kupní cenu
ve výši Kč 200,-/m2 , dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca Z: VFO
T: 12/2015
1900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za
účelem výstavby skladu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově mimo části,
na které je navržena příjezdová komunikace za základní kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2 .

393/9

1. Rozhodlo prodat 2 části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměrách
cca 50 m2 a cca 30 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, jako pozemky k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 2 části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměrách cca 50 m2 a cca 30 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemky k rekreaci.

394/9

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře cca
700 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov
u Vítkova, jako pozemky k výstavbě RD.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost
o výměře cca 700 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova, jako pozemky k výstavbě RD.

Z: VFO
T: 12/2015

Z: VFO
T: 12/2015

395/9

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 2138/18 trvalý travní porost o výměře 109 m2
a parc. č. 2138/20 trvalý travní porost o výměře 44 m2 a části pozemku parc. č.
2607/10 ostpl., a to dle geometrického plánu č. 593-23/2015 parc. č. 2607/16 ostpl.
– jiná plocha o výměře 115 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemky
tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele za základní kupní cenu ve
výši dle znaleckého posudku na náklady žadatele a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 2138/18 trvalý travní porost
T: 12/2015
o výměře 109 m2 a parc. č. 2138/20 trvalý travní porost o výměře 44 m2 a část
pozemku parc. č. 2607/10 ostpl., a to dle geometrického plánu č. 593-23/2015
parc. č. 2607/16 ostpl. – jiná plocha o výměře 115 m2 v kat. území Klokočov
u Vítkova jako pozemky tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele
dle znaleckého posudku na náklady žadatele a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím.

396/9

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 252/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 8 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný stavbou
žadatelky, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 252/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 8 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný
stavbou žadatelky.

Z: VFO
T: 12/2015

397/9

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 844/5 ostpl. o výměře cca 55 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek k rekreaci za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 844/5 ostpl. o výměře cca 55 Z: VFO
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
T: 12/2015
Těchanovice jako pozemek k rekreaci za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.

398/9

1. Rozhodlo prodat 2 části pozemku parc. č. 848/1 ostpl. o výměrách cca 50 m2 + cca
50 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice, přičemž část pozemku označenou v důvodové zprávě jako severní, až
po hranici s pozemkem parc. č. 850/1, jako pozemky k rekreaci za základní kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2.
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2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 2 části pozemku parc. č. 848/1 ostpl. o výměrách cca
50 m2 + cca 50 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice, přičemž část pozemku označenou v důvodové zprávě jako
severní, až po hranici s pozemkem parc. č. 850/1, jako pozemky k rekreaci za
základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2

Z: VFO
T: 12/2015

399/9

Revokuje usnesení ZM č. 340/8 ze dne 2. 11. 2015:
„1. Rozhodlo směnit pozemky města parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2, parc.
č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2, parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2
a spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/32 pozemku parc. č. 2670/1 ostpl., vše v kat.
území Klokočov u Vítkova, za pozemky parc. č. 2880/1 ostpl. o výměře 926 m2
a parc. č. 2872 ostpl., vše v kat. území Vítkov, ve vlastnictví ČR –
Severomoravských státních lesů, Revoluční 55, 794 02 Krnov, IČ 00020559, (p. p.
č. 2880/1) a ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ
42196451, (p. p. č. 2872) bez finančního vyrovnání.
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit pozemky města parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593
m2, parc. č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2, parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2
a spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/32 pozemku parc. č. 2670/1 ostpl., vše v kat.
území Klokočov u Vítkova, za pozemky parc. č. 2880/1 ostpl. o výměře 926 m2
a parc. č. 2872 ostpl., vše v kat. území Vítkov, ve vlastnictví ČR –
Severomoravských státních lesů, Revoluční 55, 794 02 Krnov, IČ 00020559, (p. p.
č. 2880/1) a ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
IČ 42196451, (p. p. č. 2872) bez finančního vyrovnání.“

400/9

1. Rozhodlo směnit pozemky města parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2, parc.
č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2 a parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2, vše v kat.
území Klokočov u Vítkova, za pozemek parc. č. 2872 ostpl. v kat. území Vítkov, ve
vlastnictví ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
IČ 42196451, bez finančního vyrovnání.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit pozemky parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2,
parc. č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2 a parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2, vše T: 12/2015
v kat. území Klokočov u Vítkova, za pozemek parc. č. 2872 ostpl. v kat. území
Vítkov, ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, IČ 42196451, bez finančního vyrovnání.

401/9

1. Schvaluje prodloužení lhůty k výstavbě haly na pozemku parc. č. 1696/3 orná půda
v kat. území Vítkov a uzavření kupní smlouvy o 1 rok, tj. do 28. 12. 2016, Romanu
Ondryášovi, nar. 13. 3. 1972, bytem Skřivánčí pole 967, Vítkov, za podmínky, že ke
stavbě a min. zahájení kolaudačního řízení dojde nejpozději k 31. 12. 2016.
2. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřený mezi Městem
Vítkovem a Romanem Ondryášem, dle předloženého návrhu dodatku č. 2.
3. Ukládá podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě se jmenovaným, Z: VFO
a to nejpozději do 28. prosince 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku T: 28.12.2015
č. 2 pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodloužení lhůty
k výstavbě haly tomuto žadateli platnosti.
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402/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 152/4 ze dne 25. 2. 2015, smlouvu o zřízení
věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a Karlem Adamcem, nar. 21. 7. 1970, trvale bytem
Opavská 685, 749 01 Vítkov, manželi Slavomírem Janatou, nar. 11. 9. 1964, a
Ivetou Janatovou, nar. 24. 3. 1965, oba trvale bytem Lhotka 24, 749 01 Vítkov,
manželi Milanem Juřínkem, nar. 19. 2. 1967, a Ivanou Juřínkovou, nar. 20. 3. 1967,
oba trvale bytem Lhotka 24, 749 01 Vítkov, manželi Karlem Průchou, nar. 6. 8.
1960, a Lenkou Průchovou, nar. 19. 7. 1968, oba trvale bytem Lhotka 24, 749 01
Vítkov, manželi Jiřím Sváčkem, nar. 19. 11. 1980, a Ivanou Sváčkovou, nar. 29. 5.
1981, oba trvale bytem Lhotka 24, 749 01 Vítkov, kteří jsou zároveň jedinými členy
Společenství vlastníků jednotek domu ve Lhotce č. 24, IČ: 25912917, se sídlem
Lhotka 24, 749 01 Vítkov, zastoupené Slavomírem Janatou, pověřeným vlastníkem,
a kteří jsou vlastníky všech jednotek, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemku parc. č. 26/2 ostpl. v kat. území Lhotka u Vítkova za účelem zřízení
čistírny odpadních vod BC 25 o výměře 41 m2 k pozemku parc. č. st. 116 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je obytný dům čp. 24, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské Z: S,VFO
sítě) se jmenovanými, a to nejpozději do 31. března 2016. Pokud v této lhůtě
T: 3/2016
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

403/9

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1892 ostpl.
a parc. č. 1863/1 orná půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1809/2
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./če., a parc. č. 1809/20
ostpl., kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Miloslav Stodůlka,
nar. 19. 1. 1965, bytem Opavská 912, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč
750,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě)
mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Miloslavem
Stodůlkou, nar. 19. 1. 1965, bytem Opavská 912, 749 01 Vítkov, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1892 ostpl. a parc. č. 1863/1 orná půda
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní, plynovodní
a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1809/2 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp./če., a parc. č. 1809/20 ostpl., dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské Z: S,VFO
sítě) se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2016. Pokud v této lhůtě nedojde T: 3/2016
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.

404/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1159/26 ze dne 26. 2. 2014, smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014667/1 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 ze dne 6. 5. 2015, evid. č. PM/II-164/2015, spol.
ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646, DIČ:
CZ46580646, dále zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015, zmocněncem
Bc. Andreou Praskovou, DiS, IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22 Dolní
Benešov, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014667/1 se
T: 3/2016
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. března 2016. 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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405/9

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl.
a parc. č. 1298/6 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení přípojky NN
k pozemku parc. č. 1298/ orná půda, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene a 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 ze dne 6. 5. 2015, evid. č. PM/II-164/2015, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem
Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, dále zastoupená na
základě plné moci ze dne 1. 6. 2015, zmocněncem Bc. Andreou Praskovou, DiS,
IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov, bude oprávněným
z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí
částku Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008235 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 ze dne 6. 5. 2015, evid. č. PM/II164/2015, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646,
DIČ: CZ46580646, dále zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015,
zmocněncem Bc. Andreou Praskovou, DiS, IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747
22 Dolní Benešov, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008235 se
Z: S,VFO
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. března 2016. Pokud v této lhůtě
T: 3/2016
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

406/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 314/7 ze dne 2. 9. 2015, smlouvu o zřízení
věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. KOVOMAT JAZ s. r. o., se sídlem Sportovní
599, 742 45 Fulnek, IČ 03454347, DIČ CZ03454347, zastoupená jednatelem
společnosti Janem Blahetou, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc.
č. 467/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k pozemkům parc. č. 369/2 ostpl. a parc. č. 369/3 zastavěná plocha
a nádvoří v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské Z: S,VFO
sítě) se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. března 2016. Pokud v této
T: 3/2016
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

407/9

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. v kat.
území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby č. IP-12-8017688,
název stavby „Vítkov, ul. Opavská, přípojka NN pro objekt na pozemku parc.
č. 1351, Tvrdý“, kdy Město Vítkov, bude budoucí povinný z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO
PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ
28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci
ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010, bude budoucí oprávněný z věcného
břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 2.000,-, + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-8017688, název stavby „Vítkov, ul.
Opavská, přípojka NN pro objekt na pozemku parc. č. 1351, Tvrdý“, v pozemku
parc. č. 1350/7 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN mezi
Městem Vítkovem, jako budoucím povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o.,
se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ 28611535, DIČ CZ28611535,
pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č.
0085/2010, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého
návrhu smlouvy č. IP-12-8017688.
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3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8017688 se jmenovanou společností, a
to nejpozději do 31. března 2015. 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: 3/2016

408/9

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3043 ostpl.
v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 3048/6
ostpl. v rámci stavby č. IV-12-8011485/1, název stavby „Vítkov, Veselka, přípojka
NN pro objekt na pozemku parc. č. 3048/6, p. Halfar“, kdy Město Vítkov, bude
budoucí povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ
CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova
379/27, PSČ 746 01, IČ 28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří
Brodík na základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010, bude budoucí
oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 2.000,-, +
DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8011485/1, název stavby „Vítkov,
Veselka, přípojka NN pro objekt na pozemku parc. č. 3048/6, p. Halfar“,
v pozemku parc. č. 3043 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojky
NN mezi Městem Vítkovem, jako budoucím povinným z věcného břemene, a spol.
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r.
o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ 28611535, DIČ
CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze dne 13. 10.
2010, evid. č. 0085/2010, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy č. IV-12-8011485/1.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011485/1 se jmenovanou společností, a T: 3/2016
to nejpozději do 31. března 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

409/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1263/29 ze dne 16. 7. 2014, smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ:
CZ45193665, zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem
Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1133 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem
podzemního vedení kanalizační stoky v rámci stavby „Vítkov, ul. Fučíkova –
rekonstrukce kanalizace“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. března 2016. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 3/2016
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.

410/9

1. Schvaluje deficitní rozpočet města Vítkova pro rok 2016 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu takto:
a. rozpočtové příjmy ve výši 111.000.000 Kč,
b. rozpočtové výdaje ve výši 128.000.000 Kč,
c. financování ve výši 17.000.000 Kč z vlastních finančních prostředků města.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2016 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

411/9

1. Schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Vítkov a Technickými službami města
Vítkova, p. o. ve výši 1,5 mil. Kč na zakoupení techniky.
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2. Ukládá starostovi podepsat Smlouvu o zápůjčce.
412/9

Z: S,VFO
T: 12/2015

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 8 dle přílohy č. 1
v celkové výši -5 288 788,73Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 8/2015.

Z: VFO
T: 12/2015

3. Pověřuje RM schválením rozpočtového opatření č. 9/2015 na své schůzi v lednu
2016.
413/9

Bere na vědomí podklady a vyjádření kompetentních odborů k návrhu zákazu
provozování VHP.

414/9

Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2015.

415/9

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích za
rok 2015 a připravovaných akcí na rok 2016.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích
Z: VOS
za rok 2016 a připravovaných akcí na rok 2017.
T: 12/2016

416/9

1. Vydává Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv
k bytům ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od 1.1.2016.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání
nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova na úřední desce města.

Z: VOS
T: 12/2015

417/9

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu,
podprogram Cestování dostupné všem, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, na projekt „Vítkov – veřejné WC“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu,
Z: VOS
podprogram Cestování dostupné všem, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní
T: 1/2016
rozvoj ČR, na projekt „Vítkov – veřejné WC“.

418/9

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT Programu 133 510 Státní podpora sportu
pro rok 2016 na projekt „Zatravnění a oplocení škvárového hřiště“ se závazkem
spolufinancování projektu v min. výši 40% z celkových nákladů projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z MŠMT Programu 133 510 Státní podpora sportu pro Z: VOS
T: 1/2016
rok 2016 na projekt „Zatravnění a oplocení škvárového hřiště“ se závazkem
spolufinancování projektu v min. výši 40% z celkových nákladů projektu.

419/9

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MŠMT Programu 133 510 Státní podpora
sportu pro rok 2016 na projekt „Zatravnění a oplocení škvárového hřiště“ pro TJ
Vítkov se závazkem spolufinancování projektu v min. výši 20% z celkových
nákladů projektu.
2. Schvaluje v případě získání dotace z MŠMT Programu 133 510 Státní podpora
sportu pro rok 2016 na projekt „Zatravnění a oplocení škvárového hřiště“ pro TJ
Vítkov závazek spolufinancování projektu v min. výši 20% z celkových nákladů
projektu.
3. Ukládá informovat o usnesení vedení TJ Vítkov.

Z: VOS
T: 1/2016

420/9

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373,
Vítkov“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na Z: VOS
realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“.
T: 11/2016

421/9

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Budišovská
877, Vítkov“.
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2. Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na Z: VOS
realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Budišovská 877, Vítkov“.
T: 11/2016
422/9

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Selská 944,
Vítkov“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na Z: VOS
realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov“.
T: 11/2016

423/9

1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2015.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova Z: 1 MS,VOS
za rok 2016.
T: 12/2016

424/9

1. Bere na vědomí informaci o záměru firmy TCN Nová energie s.r.o. vybudovat
větrné elektrárny v katastrální území města Vítkova.
2. Nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren na území města Vítkova včetně
místních částí.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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