USNESENÍ
28. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 26. září 2018
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1421/28 do č. 1440/28)
Zastupitelstvo města:
1421/28 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 28.srpna 2018.
1422/28

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1423/28

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2. Ukládá předkladateli obecně závaznou vyhlášku vyvěsit na úřední desku Města Vítkova.

1424/28

1. Bere na vědomí zprávu o úpravě nevyužívaných prostor bývalé restaurace kulturního domu
ve Vítkově na prostory pro volnočasové aktivity a setkávání seniorů ve Vítkově (Klub
seniorů).
2. Ukládá vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování projektové
dokumentace na úpravy prostor bývalé restaurace kulturního domu ve Vítkově na Klub
seniorů“.

1425/28

Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2018/2019.

1426/28

1. Schvaluje peněžitý dar Mgr. Blance Váňové, bytem Vítkov, Skřivánčí pole 777 ve výši
21.000,- Kč.
2. Ukládá předat pokyn finančnímu odboru k vyplacení peněžitého daru Mgr. Blance
Váňové,bytem Vítkov, Skřivánčí pole 777.

1427/28

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017-2021 – programu EFEKT II. pro rok 2019, vyhlášeném Ministerstvem
průmyslu a obchodu, na projekt „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově –
III. etapa“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017-2021 – programu EFEKT II. pro rok 2019, vyhlášeném Ministerstvem
průmyslu a obchodu, na projekt „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově –
III. etapa“.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na financování přípravy projektu „Energetické úspory
veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa“ pro podání žádosti o dotaci.
4. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2019 finanční prostředky na
financování realizace projektu „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově –
III. etapa“.

1428/28 Bere na vědomí informaci Správy bytového fondu k veřejné zakázce „Rekonstrukce budovy
tělocvičny a pavilonu č. 8 na SOU Podhradí č. p. 2066“, dle důvodové zprávy.
1429/28 1. Bere na vědomí znalecký posudek o ceně obvyklé č. 7502-222/2018 znalce Martina
Vehovského předložený Stanislavou Daníčkovou, nar. 4. 1. 1964, a Ivem Daníčkem, oba
trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, z něho vyplývá, že cena zjištěná dle cenového
předpisu činí částku Kč 74.910,-, tj. 110,-/m2 (po zaokrouhlení), cena obvyklá pak
Kč 10.000,-, tj. 15,-/m2 (po zaokrouhlení).
2. Rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada, , 210/1 zahrada, 210/3 zahrada a část
pozemku parc. č. 209/1 stpl.-zbor v kat. území Vítkov manželům Stanislavě Daníčkové,
nar. 4. 1. 1964, a Ivu Daníčkovi, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, za kupní
cenu Kč 10.000,-.
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3. Ukládá nechat zpracovat nový znalecký posudek po uhrazení dlužné částky na nájemném.
4. Ukládá informovat manžele Daníčkovy o rozhodnutích ZM.
1430/28

1431/28

1432/28

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 2333 trvalý travní porost a parc. č. 2334/1 ostpl.
o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní cenu dle bodu
2/ a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na
prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do
30. listopadu 2018, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje slevu kupní ceny z důvodu svažitosti terénu ve výši 30%, tj. Kč 175,-/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 2333 trvalý travní porost a parc.
č. 2334/1 ostpl. o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní
cenu ve výši Kč 175/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími
s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími, nejpozději
však do 30. listopadu 2018, dle důvodové zprávy.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl. o výměře cca 2 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný stavbou
garáže žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů za
vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po
předložení tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do 30. listopadu 2018, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 1706/1 ostpl. o výměře cca 2 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
zastavěný stavbou garáže žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu
nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude
zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do 30. listopadu 2018,
dle důvodové zprávy.
1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1561 stpl. v kat. území Vítkov
z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“,
kdy JUDr. Ing. Daniela Mazlíková, LL.M., IČ 60758929, se sídlem Opavská 522/5,
794 01 Krnov, insolvenční správkyně Elišky Sváčkové, nar. 7. 11. 1962, bytem
Zemědělská 725, 749 01 Vítkov, je povinná z věcného břemene, Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor stavby, a Město Vítkov je
oprávněný z věcného břemene. Jednorázovou náhradu zaplatí povinné investor stavby.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
JUDr. Ing. Danielou Mazlíkovou, LL.M., IČ 60758929, se sídlem Opavská 522/5, 794 01
Krnov, insolvenční správkyně Elišky Sváčkové, nar. 7. 11. 1962, bytem Zemědělská 725,
749 01 Vítkov, jako povinnou z věcného břemene, Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711,
DIČ CZ00095711, jako investorem stavby, a Městem Vítkov, jako oprávněným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude usnesení
ZM platnosti.

1433/28 Schvaluje výjimku k neuzavřené smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemcích parc.
č. 1564 stpl. a parc. č. 1565 zahrada v kat. území Vítkov z důvodu přeložky veřejného
osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“, kdy manželé Karel Král, nar.
29. 1. 1959, a Vladislava Králová, nar. 7. 9. 1961, oba bytem Zemědělská 727, 749 01
Vítkov, jsou povinní z věcného břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711,
Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 26.09.2018

Strana 2 (celkem 4)

Z: VFO
T: 12/2018
Z: VFO
T: 10/2018

Z: VFO
T: 12/2018

Z: VFO
T: 12/2018

Z: S,VFO
T: 10/2018

DIČ CZ00095711, je investor stavby, a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene, tzn.,
že tato smlouva o zřízení věcného břemene nebude uzavřena a žádná z výše uvedených
smluvních stran ji nebude vyžadovat uzavřít.
1434/28

1435/28

1436/28

1437/28

1. Souhlasí v případě převodu části pozemku parc. č. 717, a to dle geometrického plánu
č. 2999-46/2016 pozemku parc. č. 717/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov
z České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, na Českou republiku – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, se
směnou tohoto pozemku za část pozemku města parc. č. 766 zahrada o výměře cca 880 m2
(výměra upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice s finančním
vyrovnáním dle znaleckých posudků, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat ZM o vývoji plánované směny.
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o průběžné situaci celého případu řešení
neoprávněného užívání a případného prodeje pozemků parc. č. 208/1 zahrada, parc.
č. 209/1 zastavěná plocha a parc. č. 210/1 zahrada, vše v kat. území Vítkov, manž. Iva
a Stanislavy, Daníčkových, nar. prvý 31. 12. 1963, druhá 4. 1. 1964, bytem Oderská 270,
749 01 Vítkov.
2. Ukládá vypracovat varianty řešení, dle důvodové zprávy, a tyto následně předjednat s výše
uvedenou protistranou.
3. Ukládá předložit výsledky vypracovaných variant spolu s výsledky jednání s protistranou.
1. Revokuje usnesení ZM č. 1369/27 ze dne 29. 8. 2018
„1/ rozhodlo poskytnout úvěr z FRB paní Marcele Vopálecké, žijící trvale v Klokočově
čp. 209, ve výši 100 tis. Kč na Obnovu střechy rodinného domu čp. 47.
2/ schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1801 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Marcelou Vopáleckou trvale žijící v Klokočově, čp.
209.
3/ ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1801.
Z: VFO,S T: 9/2018“
2. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB panu Petru Vopáleckému, žijícímu trvale v Klokočově
čp. 47, ve výši 100 tis. Kč na Obnovu střechy rodinného domu čp. 47.
3. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1801 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem nám.
Jana Zajíce 7, Vítkov a panem Petrem Vopáleckým trvale žijícím v Klokočově, čp. 47.
4. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1801.
1. Rozhodlo poskytnut účelovou dotaci města Střední škole Odry, p. o. na stipendium žáků
oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a oboru 65-51-H/01 Kuchař –
číšník pro školní rok 2018/2019.
2. Schvaluje dvě složky stipendia. Motivační v hodnotě 500,-Kč za měsíc. Prospěchové
v maximální částce 3.000,- Kč dle stipendijního řádu na školní rok 2018/2019.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na stipendium žáků školy uzavřenou mezi
Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870 a Střední školou, Odry,
p. o., Sokolovská 647/1, 742 35 Odry, IČ: 00577910.
4. Ukládá finančnímu odboru poskytnout účelovou dotaci Střední škole Odry p. o. dle
podkladů vždy k pololetnímu vyhodnocení.
5. Ukládá zapracovat částku 450 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2019.

1438/28

1. Schvaluje Technickým službám města Vítkova, p. o. investiční příspěvek ve výši 600 tis.
Kč na pořízení užitkového vozu pro přepravu sedmi osob.
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2. Schvaluje Technickým službám města Vítkova, p. o. investiční příspěvek ve výši
maximálně 150 tis. Kč na dofinancování užitkového vozu na přepravu stravy pro MŠ.
3. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1439/28

Z: VFO
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1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 9/2018 dle přílohy č. 1. v celkové výši
4.788.209 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 9/2018.

Z: VFO
T: 9/2018

1440/28 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2017 do
25.9.2018.
2. Schvaluje peněžité dary dle důvodové zprávy.
3. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2018 do
31.10.2019, včetně návrhů na odměny pro členy.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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