USNESENÍ
18. schůze Rady města Vítkova konané dne 20. srpna 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 584/18 do č. 641/18)
Rada města:
584/18 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
585/18 1. Schvaluje postup vrácení bytu Správě bytového fondu, příspěvkové organizace, Vítkov
dle návrhu v důvodové zprávě.
2. Souhlasí s navrhovaným využitím služebního bytu v kulturním domě ve Vítkově jako
ubytovacího zařízení.
3. Ukládá předložit zprávu o úpravách, předpokládaných nákladech na zpracování
projektové dokumentace a časovém harmonogramu rekonstrukce stávajícího bytu
správce KD (Dělnická 746).

Z:
VOS,SBF,VOK
T: 2/2020

586/18 Schvaluje vyřazení majetku, konkrétně inv. číslo 3334 - kopírka Minolta Bizhub C203.
587/18 Vydává Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1.9.2019.
588/18 1. Schvaluje 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.

589/18 1. Souhlasí se spoluúčastí uživatelů domů č.p. 55, 56 a 58, na vývozu jímky v Klokočově,
u domu č.p.58.
2. Ukládá účtovat vývoz jímky u domu č.p.58 uživatelům domů č.p.55,56 a 58 v ceně
stočného platného u Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. pro dané
období, ostatní náklady dofinancovat z příkazní smlouvy SBF Vítkov, p. o.
590/18 1. Souhlasí se spoluúčastí uživatelů domu č.p. 208, na vývozu jímky v Klokočově, u domu
č.p.208.
2. Ukládá účtovat vývoz jímky u domu č.p.208 uživatelům domů č.p.208 v ceně stočného
platného u Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. pro dané období,
ostatní náklady dofinancovat z příkazní smlouvy SBF Vítkov, p. o.

Z: VOS
T: 9/2019

Z: VOS
T: 3/2020

Z: ŘSBF
R: 9/2019

Z: ŘSBF
T: 9/2019

591/18 1. Souhlasí se spoluúčastí uživatelů domu č.p. 2020, na vývozu jímky v Podhradí, u domu
č.p.2020.
2. Ukládá účtovat vývoz jímky u domu č.p.2020 uživatelům domů č.p.2020 v ceně stočného Z: ŘSBF
platného u Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. pro dané období,
T: 9/2019
ostatní náklady dofinancovat z příkazní smlouvy SBF Vítkov, p. o.
592/18 1. Bere na vědomí informace o opravách v bytě č. 15, Budišovská 253, nájemce pan Jan
Deszkás.
2. Ukládá při opravách bytu č. 15, Budišovská 253, SBF Vítkov, p. o. provádět pouze ty
opravy, které pronajímateli ukládá zákon (zejména občanský zákoník a NV č. 308/2015
Sb.).
3. Ukládá ředitelce SBF Vítkov, p. o. zaslat písemnou odpověď obsahující odůvodnění
způsobu vyřízení jednotlivých požadavků nájemce.
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Z: ŘSBF
T: 9/2019
Z: ŘSBF
T: 9/2019

593/18 1. Rozhodla vyhlásit záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání – 11 pokojů,
společenská místnost s kuchyňským koutem, skladové prostory, chodba, sociální
zařízení a kotelna v objektu bývalé Střední školy Vítkov – Podhradí, pavilon č. 8 na
pozemku parc. č. 2800, v k. ú. Vítkov za účelem provozování ubytovacího zařízení.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání - 11 pokojů,
společenská místnost s kuchyňským koutem, skladové prostory, chodba, sociální
zařízení a kotelna v objektu bývalé Střední školy Vítkov – Podhradí, pavilon č. 8 na
pozemku parc. č. 2800, v k. ú. Vítkov za účelem provozování ubytovacího zařízení na
úředních deskách.

Z: VOS
T: 8/2019

594/18 1. Schvaluje přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov, Lidická 608 paní
Františce Červkové, nar. 20. 4. 1941, bytem Vítkov, Klokočov 132.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu č. 7 Z: VOSV
v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov, Lidická 608 s paní Františkou Červkovou, nar. T: 9/2019
20. 4. 1941, bytem Vítkov, Klokočov 132.
595/18 Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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.
596/18 1. Bere na vědomí informace o individuálním projektu Moravskoslezského kraje „Podpora
služeb sociální prevence 3“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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.
597/18 1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ:00037494 za 1. pololetí 2019.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2019.
598/18 1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace, Komenského754, IČ:69987181 za I. pololetí 2019.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2019.

Z: VOS
T: 3/2020

Z: VOS
T: 3/2020

599/18 1. Schvaluje 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.
Z: VOS
T: 3/2020
600/18 1. Schvaluje 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.
601/18 1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Vítkov - rozšíření MKDS“
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu
s vnitřním předpisem č. 15/2016 Městského úřadu ve Vítkově, závazná pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou
zakázku: „Vítkov - rozšíření MKDS“ v pořadí:
1. uchazeč: Sitepark s. r. o., Melč, IČ 28583337
2. uchazeč: SECTRON Plus spol. s r. o., Vítkov, IČ 60318627
dle přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
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Z: VOS
T: 3/2020

3. Schvaluje Kupní smlouvu na dodávku „Vítkov - rozšíření MKDS“ mezi Městem Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Sitepark s. r. o., Melč 6, 747 84
Melč, IČ 28583337 za smluvní cenu 285.000,- Kč bez DPH.
4. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu na dodávku „Vítkov - rozšíření MKDS“ Z: S,VOS
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Sitepark
T: 9/2019
s. r. o., Melč 6, 747 84 Melč, IČ 28583337. Pokud nebude uzavřena s dodavatelem
smlouva, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních
podmínek.
602/18 Doporučuje 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.
603/18 Souhlasí s provozováním Senior Pointu Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870, od 1. 1. 2020 na základě Dohody o převzetí provozování Senior
Pointu ve Vítkově.
604/18 1. Schvaluje Dohodu o převzetí provozování Senior Pointu ve Vítkově mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Společně, o.p.s.,
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ 26976307.
2. Pověřuje starostu města k podpisu Dohody o převzetí provozování Senior Pointu ve
Vítkově mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ 26976307.

Z: VOS
T: 9/2019

605/18 1. Schvaluje Partnerskou smlouvu projektu Senior Point mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, 603 00
Brno, IČ 26976307.
2. Pověřuje starostu města podpisem Partnerské smlouvy projektu Senior Point mezi
Z: VOS
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Společně, o.p.s., T: 9/2019
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ 26976307.
606/18 1. Schvaluje Podlicenční smlouvu projektu Senior Point mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, 603 00
Brno, IČ 26976307.
2. Pověřuje starostu města podpisem Podlicenční smlouvy projektu Senior Point mezi
Z: VOS
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Společně, o.p.s., T: 9/2019
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ 26976307.
607/18 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Senior Point Vítkov 2020“.
608/18 Bere na vědomí zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku 2019.
609/18 Bere na vědomí žádosti o individuální dotace na II. pol. roku 2019.
610/18 1. Revokuje Usnesení RM ze dne 6. 8. 2019:
„1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 750/18 ostatní plocha o výměře 175 m2
v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na dobu
neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 750/18
ostatní plocha o výměře 175 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za 3 roky zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 750/18 ostatní plocha o
výměře 175 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k
rekreaci, na dobu neurčitou.“
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře 317 m2
v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na dobu
neurčitou.
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3. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 840/1
ostatní plocha o výměře 317 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za 3 roky zpětně, před
podpisem nájemní smlouvy.
4. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha
o výměře 317 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek
k rekreaci, na dobu neurčitou.
611/18 1. Souhlasí s podepsáním Prohlášení vlastníka pozemku parc. č. 1778, katastrální území
Vítkov, který bude dotčený pořízením automatického srážkoměru na stanici
ID O1VITK01, který je předmětem projektu „Inovace a rozšíření sítě automatických
srážkoměrů – II. etapa“, a dále s realizací opatření, včetně instalace zařízení, a to po
dobu min. 5 let od ukončení realizace akce umožní konečnému uživateli následnou péči
a údržbu, za předpokladu bezproblémového průběhu nájemního vztahu.
2. Ukládá starostovi města prohlášení podepsat.

Z: VFO
T: 10/2019

Z: VFO
T: 8/2019

612/18 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 10 m2 v k. ú. Vítkov,
jako posezení a k uložení dřeva, za cenu 7,- Kč /m2/rok, přičemž výsledné nájemné
bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 10 m2 Z: VFO
v k. ú. Vítkov, jako posezení a k uložení dřeva, za cenu 7,- Kč /m2/rok, přičemž
T: 9/2019
výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu
neurčitou.
613/18 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Radimem Sudolským,
IČ 87662361, se sídlem Droždín č. e. 8, 779 00 Olomouc, na pronájem plochy
k umístění reklamního banneru o výměře 1,5 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 500,- Kč
/m2/rok + DPH, na dobu neurčitou.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
614/18 Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 361/6/4 ze dne 26. 6. 2019, uzavřít s Petrem
Štolbou, nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
smlouvu o budoucí kupní smlouvě 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, dle důvodové zprávy.
615/18 1. Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 361/6/5 ze dne 26. 6. 2019, uzavřít
s manželi Petrem Duskou, nar. nar. 10. 6. 1966, a Blankou Duskovou, nar. 3. 12. 1969,
oba trvale bytem Rybniční 276, 749 01 Vítkov, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene právo služebnosti cesty a stezky v pozemku parc. č. 718/1 zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, a smlouvu o budoucí kupní smlouvě na koupi
částí pozemků parc. č. 718/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 718/7 ostatní plocha
v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 361/6/5 ze dne 26. 6. 2019, koupit od
manželů Petra Dusky, nar. nar. 10. 6. 1966, a Blanky Duskové, nar. 3. 12. 1969, oba
trvale bytem Rybniční 276, 749 01 Vítkov, částí pozemků parc. č. 718/6 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. 718/7 ostatní plocha v kat. území Vítkov, dle důvodové
zprávy.
616/18 1. Doporučuje ZM 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, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 9/2019

2. Rozhodla nevypořádávat bezdůvodné obohacení za užívání 2 částí 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 za cenu Kč 10,-/m2/rok.
617/18 1. Doporučuje ZM 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, dle
důvodové zprávy.
2. Rozhodla nevypořádávat bezdůvodné obohacení za užívání 2 částí 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 za cenu Kč 10,-/m2/rok.
618/18 Doporučuje ZM 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 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 ta 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, dle důvodové zprávy.
619/18 1. Doporučuje ZM 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 ta 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.
2. Rozhodla nevypořádávat bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 929/5
ostatní plocha o výměře 35 m2 v kat. území Nové Těchanovice za cenu Kč 10,-/m2/rok.
620/18 1. Doporučuje ZM prodat 3 části pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o souhrnné výměře
cca 490 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice p. Dagmar Stárkové, nar. 22. 5. 1957, trvale bytem Bratří Hlaviců 86,
755 01 Vsetín, jako pozemky k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 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. Rozhodla v souladu s usnesením RM č. 491/15 ze dne 25. 6. 2019 a zápisu z této schůze
u bodu č. 406/15/9 vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání 3 částí pozemku parc.
č. 840/1 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 490 m2 (výměry budou upřesněny
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice za cenu Kč 10,-/m2/rok za
3 roky zpětně, a to před uzavřením kupní smlouvy.
621/18 1. Doporučuje ZM 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.
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2. Rozhodla v souladu s usnesením RM č. 491/15 ze dne 25. 6. 2019 a zápisu z této schůze
u bodu č. 406/15/9 vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice za cenu Kč 10,-/m2/rok za 3 roky zpětně, a to
před uzavřením kupní smlouvy.
622/18 Doporučuje ZM 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.
623/18 Doporučuje ZM 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.
624/18 1. Doporučuje ZM 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 1, 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.
2. Rozhodla nevypořádávat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 2594/1
trvalý travní porost o výměře cca 180 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov za cenu Kč 10,-/m2/rok.
625/18 1. Doporučuje ZM 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. Rozhodla nevypořádávat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 2594/1
trvalý travní porost o výměře cca 85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov za cenu Kč 10,-/m2/rok.
626/18 1. Doporučuje ZM 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. Rozhodla nevypořádávat bezdůvodné obohacení za užívání 2 částí 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 za cenu Kč 10,-/m2/rok.
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627/18 Doporučuje ZM 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, jako pozemky
u RD žadatelů, za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
628/18 Doporučuje ZM prodat ideální ¼ stavby bez čp./če. - garáže postavené na pozemku parc.
č. st. 1346/2 o výměře 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
28.333,-, dle důvodové zprávy.
629/18 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Prodej pozemků k výstavbě RD“.
630/18 1. Bere na vědomí protokol o průběhu výběru kupujících formou obálkové metody konané
dne 22. 7. 2019 pro prodej pozemků v k.ú. Vítkov, parc. č. 208/1, 210/1, 210/3, 209/3.
2. Doporučuje ZM 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. 310225/2018 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, dle důvodové zprávy.
631/18 Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 211/1 zahrada o výměře 70 m2 a parc. č. 211/3
zahrada o výměře 194 m2, a část pozemku parc. č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor
o výměře 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 kupní
cenu ve výši Kč 12.144,-, z důvodu nepřístupnosti, neprodejnosti a zamokřenosti
prodávaného pozemku, v souvislosti s náklady na údržbu, sousedské vztahy a s ohledem na
vynaložené náklady na terénní úpravy s drenáží.
632/18 Doporučuje ZM schválit 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.
633/18 Doporučuje ZM 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.
634/18 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu 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, 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019, bude oprávněný z věcného břemene.
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Jednorázový poplatek činí částku Kč 5.000,-, + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. 1 v rámci stavby č. IP-12-8024033/1, „Lhotka u
Vítkova, parc. č. 68, přípojka NN“, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. 1 pro
podzemní vedení přípojky NN, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II206/2019, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 591/1
Z: VFO
ostatní plocha v kat. území Lhotka u Vítkova k bezúplatnému užívání pro podzemní
T: 9/2019
vedení přípojky NN v rámci stavby „Lhotka u Vítkova, parc. č. 68, přípojka NN“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
provést stavbu č. 1, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019,
jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
635/18 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 198/3
ostatní plocha v kat. území Jelenice pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby č.
IP-12-8023391/3, 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, 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019, bude oprávněný
z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 4.000,-, + DPH v zákonné
výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. 3 v rámci stavby č. IP-12-8023391/3,
název stavby „Vítkov, Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“, uzavřít smlouvu o právu
provést stavbu pro podzemní vedení přípojky NN, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 198/3
Z: VFO
zahrada v kat. území Jelenice k bezúplatnému užívání pro podzemní vedení přípojky NN T: 9/2019
v rámci stavby „Vítkov, Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
provést stavbu č. 3, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019,
jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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636/18 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu 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.
IP-12-8016564/1, 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,
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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019,
bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 10.000,-, +
DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. 1 v rámci stavby č. IP-12-8016564/1, „Vítkov,
Komenského 151, parc. č. 1855/1, kNN“, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. 1
pro posílení kNN, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019,
jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 1860,
Z: VFO
parc. č. 1892, parc. č. 3228/15 a parc. č. 3228/16, vše ostatní plocha, v kat. území Vítkov T: 9/2019
k bezúplatnému užívání pro posílení kNN v rámci stavby „Vítkov, Komenského 151,
parc. č. 1888/1, kNN“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
provést stavbu č. 1, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 1. 4. 2019, evid. č. PM/II-206/2019,
jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
637/18 Doporučuje ZM schválit 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, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381.
638/18 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: VOS
T: 2/2020

639/18 Doporučuje zastupitelstvu města vydat Zásady prodeje a pronájmu nemovitých věcí
v majetku města s účinnosti od 1. 9. 2019.
640/18 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 7/2019
dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 7/2019.

Z: VFO
T: 8/2019

641/18 Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019
rozpočtovým opatřením č. 8/2019 dle přílohy č. 1.
_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 18. schůze Rady města Vítkova ze dne 20.08.2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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