USNESENÍ
26. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. června 2018
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1294/26 do č. 1351/26)
Zastupitelstvo města:
1294/26 1. Souhlasí s návrhem Plánu rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018 až
2022 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá rozeslat návrh Plánu rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018 až
2022 dotčeným subjektům a zveřejnit na webových stránkách města.
3. Ukládá zajistit veřejné projednávání návrhu Plánu rozvoje a podpory sportu ve městě
Vítkov na období 2018 až 2022.
4. Ukládá předložit konečný návrh Plánu rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na
2018 až 2022 se zapracovanými připomínkami zastupitelstvu města ke schválení.
1295/26

Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 24.dubna, 15.května, 1.června a 5.června
2018.

1296/26

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1297/26

1. Bere na vědomí zprávu se žádostí o navýšení početního stavu Městské policie Vítkov.
2. Souhlasí s navýšením početního stavu Městské policie Vítkov o dva zaměstnance, kteří
nejsou čekateli, nebo strážníky, ze současného počtu osmi zaměstnanců na celkový počet
deseti zaměstnanců podle důvodové zprávy.
3. Ukládá vedoucímu strážníkovi Městské policie Vítkov podniknout kroky k vytvoření
zázemí pro dva pracovníky vytvořených pracovních pozic podle důvodové zprávy
a v souladu se závaznými pokyny preventivního projektu „Asistent prevence kriminality“.

1298/26

Z: VOS
T: 6/2018
Z: S,VOS
T: 8/2018
Z: VOS
T: 29.8.2018

Z: VSMP
T: 9/2018

Bere na vědomí zprávu o evidovaných návrzích na změnu územního plánu Vítkova.

1299/26 1. Schvaluje Seznam problémů vzešlých z veřejného projednání TOP 10 města Vítkova
a výsledky ověřovací ankety:
 Zřízení ordinace zubního lékaře
 Využití komplexu nemocnice
 Vybudování cyklostezky a chodníku pro pěší Vítkov – Balaton
 Rekonstrukce hřiště u ZŠaG
 Výstavba cyklostezky Prostřední Dvůr – Lesní Albrechtice
 Vybudování spojovacího krčku mezi budovami základní školy a gymnázia ve Vítkově
 Vytvoření koncepce sportu ve Vítkově a MČ
 Vytvoření bezbariérových klubových prostor pro setkávání seniorů.
2. Ukládá informovat občany prostřednictvím Vítkovského zpravodaje jaké kroky město
učinilo, aby vznik ordinace stomatologa podpořilo.
3. Ukládá zahájit jednání se společností AGEL a.s. Praha o možnostech využití komplexu
nemocnice.
4. Ukládá předložit zastupitelstvu města návrh vedení cyklostezky a seznam vlastníků
pozemků dotčených plánovanou výstavbou cyklostezky Vítkov – Balaton.
5. Ukládá předložit zastupitelstvu města návrh řešení a předpokládané náklady na rekonstrukci
hřiště u ZŠaG ve Vítkově.
6. Ukládá předložit zastupitelstvu města návrh vedení cyklotrasy Prostřední Dvůr – Lesní
Albrechtice a seznam vlastníků dotčených cyklotrasou.
7. Ukládá informovat zastupitelstvo města o postupu prací na vybudování spojovacího krčku
mezi budovami školy.
8. Ukládá předložit koncepci sportu zastupitelstvu města.
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Z: S,VOK
T: 8/2018
Z: S,MS
T: 8/2018
Z: VFO
T: 8/2018
Z: VOS
T:8/2018
Z: VOS
T: 8/2018
Z: VOS
T: 8/2018
Z: VOS
T: 8/2018

9. Ukládá předložit návrh řešení vybudování bezbariérových prostor pro setkávání vítkovských Z: OSV,VOK
seniorů.
T: 8/2018
1300/26 1. Bere na vědomí zprávu o realizaci „Dne města – Vítkov 2018“.
2. Schvaluje termín příštího ročníku „Dne města – Vítkov 2019“ 1. 6. 2019.
3. Ukládá zahájit přípravu „Dne města – Vítkov 2019“.

Z: VOK
T: 8/2018
4. Ukládá předložit cenové nabídky účinkujících uvedených v důvodové zprávě.
Z: VOK
T: 8/2018
5. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2019, od. 33, par. 92, ORJ 9, ORG 785 částku Z: VOK,VFO
500.000 Kč na zabezpečení „Dne města – Vítkov 2019“.
T: 11/2018
6. Ukládá stanovit ceny vstupného na rok 2019. Při stanovení cen zohlednit výši vstupného
Z: VOK
pro studenty do 25 let (stejná sazba jako senioři).
T: 1/2019

1301/26

Bere na vědomí zprávu o plnění akčního plánu 2018 Zdravého města a místní Agendy 21 ve
Vítkově.

1302/26 1. Bere na vědomí nabídku moravskoslezské televize Polar na vytvoření nového
komunikačního kanálu pro město Vítkov s názvem Vítkovský miniExpres.
2. Neschvaluje vytvoření nového komunikačního kanálu prostřednictvím televize Polar
formou pořadu s názvem Vítkovský miniExpres.
1303/26

1304/26

1305/26

1. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ na
realizaci projektu „Církevní památky na Vítkovsku“ v celkové výši max. 65 000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji
v roce 2018“ na realizaci projektu „Církevní památky na Vítkovsku“ mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ na realizaci projektu
„Církevní památky na Vítkovsku“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ: 00300870.
1. Vydává Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od 1.7.2018.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova na úřední desce
města.

Z: VOS
T: 6/2018

1. Bere na vědomí Dohodu o budoucí realizaci stavby „Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu
ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“.
2. Ukládá zabývat se řešením financování stavby „Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev.
č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“ při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019.

Z: S,VFO
T: 12/2018

1306/26

Ukládá zapracovat náklady na provedení přeložky vodního díla vyvolané stavbou „Silnice
III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“
v předpokládané výši 1,085 mil Kč bez DPH do rozpočtu roku 2020.

1307/26

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.

1308/26

Z: VOS
T: 8/2018

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Alej Klokočov - Františkův dvůr“ z nadace
ČEZ, grantové řízení Stromy 2018.
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Z: S,VFO
T: 12/2019

Z: ŘZŠaG
T: 7/2018

2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a dofinancováním projektu „Alej
Klokočov- Františkův dvůr“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Alej Klokočov - Františkův dvůr“ z nadace ČEZ, Z: VOS
grantové řízení Stromy 2018.
T: 8/2018
1309/26

1310/26

1311/26

1312/26

1313/26

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Evropa pro občany 2014 - 2020, na projekt
„Aktivní a zdravá Evropa“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Aktivní a zdravá Evropa“ ve výši 100 %.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu Evropa pro občany 2014 - 2020, na projekt
„Aktivní a zdravá Evropa“.
1. Souhlasí s celoročním hospodařením Města Vítkova za rok 2017, a to bez výhrad.
2. Souhlasí s návrhem nápravného opatření uvedeného v důvodové zprávě.
3. Ukládá zaslat Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje Závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2017 včetně stejnopisu Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Vítkova za rok 2017 a včetně informace
o přijatém nápravném opatření do 15 dnů po projednání zprávy v zastupitelstvu města.
4. Ukládá zveřejnit na úřední desce Města Vítkova a na webu města schválený Závěrečný
účet města za rok 2017 včetně stejnopisu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Vítkova za rok 2017.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 474/10 ze dne 24. 2. 2016, darovací smlouvu
č. 36/OP/47/j/2017/Rol mezi Městem Vítkovem, jako dárce, a Moravskoslezským krajem,
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený
z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711,
zastoupena ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, jako obdarovaný,
na bezúplatný převod pozemků parc. č. 153/46 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc.
č. 159/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a parc. č. 159/48 ostatní plocha
o výměře 4 m2 v kat. území Vítkov, které dle geometrického plánu č. 2869-96/2014
vznikly z pozemku 153/9 ostatní plocha, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou příspěvkovou organizací, a to
nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
dárce, pozbude usnesení ZM platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 475/10 ze dne 24. 2. 2016, darovací smlouvu
č. 21/OP/44/j/2017/Rol mezi Městem Vítkovem, jako dárce, a Moravskoslezským krajem,
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený
z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711,
zastoupena ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, jako obdarovaný,
na bezúplatný převod pozemku parc. č. 6/5 ostatní plocha o výměře 7 m2, v kat. území
Vítkov, který dle geometrického plánu č. 2952-8332/2015 vznikl z pozemku 6/1 ostatní
plocha, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou příspěvkovou organizací, a to
nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
dárce, pozbude usnesení ZM platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 476/10 ze dne 24. 2. 2016, darovací smlouvu
č. 22/OP/43/j/2017/Rol mezi Městem Vítkovem, jako dárce, a Moravskoslezským krajem,
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený
z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711,
zastoupena ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, jako obdarovaný,
na bezúplatný převod pozemků parc. č. 63/2 zahrada o výměře 70 m2 a parc. č. 960/2
trvalý travní porost o výměře 185 m2 v kat. území Nové Těchanovice, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
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Z: VOS
T: 10/2018

Z: VFO
T: 12.7.2018
Z: VFO
T: 20.7.2017

Z: VFO
T: 10/2018

Z: VFO
T: 10/2018

2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou příspěvkovou organizací, a to
nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
dárce, pozbude usnesení ZM platnosti.
1314/26

1315/26

1316/26

1317/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 479/10 ze dne 24. 2. 2016, darovací smlouvu
č. 29/OP/45/j/2017/Rol mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711, zastoupena ředitelem
příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, jako dárce, a Městem Vítkovem, jako
obdarovaný, na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 446 ostatní plocha
o výměře 895 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou příspěvkovou organizací, a to
nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
dárce, pozbude usnesení ZM platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 478/10 ze dne 24. 2. 2016 a č. 1062/22 ze dne
1. 11. 2017, darovací smlouvu č. 30/OP/46/j/2017/Rol mezi Moravskoslezským krajem,
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený
z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711,
zastoupena ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, jako dárce,
a Městem Vítkovem, jako obdarovaný, na bezúplatné nabytí:
 pozemku parc. č. 3228/6 ostatní plocha o výměře 471 m2, který dle geometrického plánu
č. 2974-14/2016 vznikl z pozemku parc. č. 3228 ostatní plocha (usn. ZM č. 478/10 ze dne
24. 2. 2016),
 pozemku parc. č. 3225/9 ostatní plocha o výměře 178 m2, který dle geometrického plánu
č. 3047-114/2017 vznikl z pozemku 3225/1 ostatní plocha (usn. ZM č. 1062/22
ze dne 1. 11. 2017),
 a dále pak dílu „a“ o výměře 3 m2 z pozemku parc. č. 3225/1 a dílu „b“ o výměře 5 m2
z pozemku parc. č. 3228, které jsou dle geometrického plánu č. 3047-114/2017
přisloučeny do pozemku města parc. č. 1756 ostatní plocha (usn. ZM č. 1062/22 ze dne
1. 11. 2017), vše v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou příspěvkovou organizací, a to
nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
dárce, pozbude usnesení ZM platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1250/25 ze dne 25. 4. 2018, kupní smlouvu mezi
Ing. Jaroslavem Marethem, nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749 01 Vítkov, jako
prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi pozemku parc. č. 791/12 trvalý
travní porost o výměře 21 m2, který byl dle geometrického plánu č. 561-95/2017 oddělen
z pozemku parc. č. 791/5 v kat. území Nové Těchanovice, za dohodnutou základní kupní
cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. srpna 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajícího, pozbude usnesení
ZM platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1095/23 ze dne 13. 12. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Veronikou Kleinovou, nar. 8. 10. 1991,
a Michalem Kleinem, nar. 28. 12. 1993, oba bytem Zemědělská 99, 749 01 Vítkov, jako
kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1536/2 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 3078-6/2018 pozemku parc. č. 1536/5 ostatní plocha o výměře 48 m2, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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Z: VFO
T: 10/2018

Z: VFO
T: 10/2018

Z: VFO
T: 10/2018

Z: VFO
T: 8/2018

Z: VFO
T: 8/2018

1318/26

1319/26

1320/26

1321/26

1322/26

1323/26

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca 1.300 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemek k výstavbě rodinného domu za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2 a úhradu části
nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým
kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu kupujícím.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca
1.300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u
Vítkova jako pozemek k výstavbě rodinného domu za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64 a tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca
85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova
jako pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64 a tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími.
3. Ukládá zahájit jednání o prodeji části pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře
cca 85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov
u Vítkova s vlastníky RD čp. 64.
1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 864/60 trvalý travní porost o výměře 418 m2 v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 116 v Zálužné za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 76.150,-, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 864/60 trvalý travní porost o výměře 418
m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 116 v
Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 76.150,-.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1176/24 ze dne 21. 2. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a spol. Štěpán Hutník s. r. o., Budišovská 908, 749 01
Vítkov, IČ 26856255, DIČ CZ26856255, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č.
3207/9 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 3097-34/2018 pozemku parc. č. 3207/9
orná půda o výměře 952 m2, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 182.660,- + DPH
v zákonné výši, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 804/3 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr o výměře
157 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatelů za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 1554 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře cca 15 m2 v kat. území Vítkov za účelem parkování na ul. Křivá ve Vítkově za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
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2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1554 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
cca 45 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
vybudování vjezdu na pozemek žadatele na ul. Křivá ve Vítkově za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
kupujícím, nejpozději však do 30. září 2018. Podmínkou prodeje bude zachování krajnice
v linii oplocení, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
4. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1554 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 45 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov za účelem vybudování vjezdu na pozemek žadatele na ul. Křivá ve Vítkově
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do 30. září 2018. Podmínkou prodeje bude
zachování krajnice v linii oplocení.

Z: S,VFO
T: 7/2017
Z: VFO
T: 10/2018

1324/26 1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 2594/38 trvalý travní porost o výměře cca
160 m2 a parc. č. 2720/1 trvalý travní porost o výměře cca 106 m2 (výměry budou
upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemky k rekreaci jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 139 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště
U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do 30. září 2018, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 2594/38 trvalý travní porost Z: VFO
o výměře cca 160 m2 a parc. č. 2720/1 trvalý travní porost o výměře cca 106 m2 (výměry T: 10/2018
budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemky k rekreaci
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 139 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště
U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do 30. září 2018.
1325/26

1. Souhlasí s koupí částí pozemků parc. č. 1232 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1234
zahrada o souhrnné výměře cca 80 m2 (výměra upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od:
 Ivo Kurečky, nar. 6. 3. 1967, bytem Grudova 1177/12, 747 05 Opava 5, id. 1/3,
 Lubomíra Kurečky, nar. 30. 8. 1962, bytem Antonína Sovy 1517/39, 747 05 Opava 5, id.
1/3,
 Radka Kurečky, nar. 31. 1. 1972, bytem Fučíkova 352, 749 01 Vítkov, id. 1/3, za účelem
rozšíření komunikace Polní ul., dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem
(vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude hradit město.
2. Ukládá FO informovat jmenované o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO zajistit vypracování geometrického plánu dotčených pozemků dle důvodové
zprávy.
4. Ukládá FO informovat ZM o vývoji plánované koupi.

1326/26

1. Souhlasí s koupí části pozemku, dle znázornění v důvodové zprávě, parc. č. 1238 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 345, v kat. území Vítkov do
vlastnictví města od Bohuslava Steculy, nar. 20. 8. 1953, bytem Fučíkova 345, 749 01
Vítkov, za účelem rozšíření křižovatky ul. Fučíkova x Polní, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek
katastru) bude hradit město.
2. Ukládá FO zahájit jednání se jmenovaným o koupi pozemku, popř. jeho části dle
znázornění v důvodové zprávě, parc. č. 1238 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
rodinný dům čp. 345.
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3. Ukládá FO informovat ZM o výsledku jednání
1327/26

1328/26

Z: VFO
T: 10/2018

1. Souhlasí v případě převodu části pozemku parc. č. 718/2, a to dle geometrického plánu
č. 3003-55/2016 pozemku parc. č. 718/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 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. Souhlasí s koupí částí pozemků parc. č. 809/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města od
MUDr. Lenky Škařupové, nar. 5. 6. 1971, bytem Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, za
účelem majetkoprávního vypořádání komunikace Selská ul. – spojka s ul. Školní, za
podmínky výmazu zástavního práva převáděné části pozemku, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek
katastru) bude hradit město.
2. Ukládá FO zahájit jednání s MUDr. Škařupovou o koupi.
3. Ukládá FO zahájit jednání s bankou o výmazu zástavního práva pro převáděnou část
pozemku.
4. Ukládá FO zajistit vypracování geometrického plánu dotčených pozemků dle důvodové
zprávy.
5. Ukládá FO informovat ZM o vývoji koupě.

1329/26

1. Souhlasí s koupí částí pozemků parc. č. 809/2 ostatní plocha a parc. č. 810 zastavěná
plocha a nádvoří o souhrnné výměře cca 35 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města od:
 Jaroslava Kulhánka, nar. 19. 2. 1958, bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov, id. 1/2,
 Bohumily Stivarové, nar. 7. 2. 1978, bytem Školní 341, 749 01 Vítkov, id. 1/2,
za účelem majetkoprávního vypořádání komunikace Selská ul. – spojka s ul. Školní, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek katastru) bude hradit město.
2. Ukládá FO zahájit jednání se jmenovanými o koupi.
3. Ukládá FO zajistit vypracování geometrického plánu dotčených pozemků dle důvodové
zprávy.
4. Ukládá FO informovat ZM o vývoji koupě.

1330/26

1. Souhlasí s bezúplatným nabytím částí pozemků parc. č. 244/1 ostatní plocha o výměře cca
115 m2 a parc. č. 2759 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 (výměry budou upřesněny
geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova, vč. podmínky, že město na své
náklady vybuduje oplocení na nově vytýčené hranici dotčených pozemků, do vlastnictví
města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
za účelem rozšíření zázemí u sokolovny v Klokočově, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude
hradit město.
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2. Souhlasí s koupí části pozemku parc. č. st. 96/3 zastavěná plocha a nádvoří, vč. zděné
stavby, která je součástí tohoto pozemku, označené v důvodové zprávě č. 1 – 4, o výměře
cca 80 m2 (výměra upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova do
vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
za účelem zajištění skladovacích prostor pro sokolovnu, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude
hradit město.
3. Ukládá FO jednat se jmenovanými, popř. s jejich zplnomocněným zástupcem, o převodech
dle bodu 1/ a 2/.
4. Ukládá FO zajistit vypracování geometrického plánu dotčených pozemků dle důvodové
zprávy.
5. Ukládá FO informovat ZM o vývoji jednotlivých převodů.
1331/26

1332/26

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2472/6 ostpl. v kat.
území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. st. 51 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp.
122, kdy Město Vítkov je povinný z věcného břemene, a Radovan Majer, nar. 10. 8. 1993,
bytem Klokočov 86, 747 47 Vítkov 3, a Veronika Bartkovská, nar. 28. 12. 1993, bytem
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, jsou oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová
náhrada činí Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Radovanem Majerem, nar.
10. 8. 1993, bytem Klokočov 86, 747 47 Vítkov 3, a Veronikou Bartkovskou, nar.
28. 12. 1993, bytem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 2472/6 ostpl. k pozemku parc. č. st. 51
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 122, kat. území Klokočov
u Vítkova, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl. a 1300/3
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 1300/2 orná půda, parc. č. 1300/4 orná půda, parc. č. 1300/9
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 1035, a parc. č. 1300/10
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./če. – garáž, kdy Město Vítkov
je povinný z věcného břemene, a Tomáš Želinský, nar. 25. 7. 1990,
a Alena Smolková, nar. 17. 8. 1990, oba bytem Polní 1035, 749 01 Vítkov, jsou
oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- + DPH v zákonné
výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Tomášem Želinským, nar.
25. 7. 1990, a Alenou Smolkovou, nar. 17. 8. 1990, oba bytem Polní 1035, 749 01 Vítkov,
za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. 993/1
ostpl. a 1300/3 ostpl. k pozemkům parc. č. 1300/2 orná půda, parc. č. 1300/4 orná půda,
parc. č. 1300/9 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 1035,
a parc. č. 1300/10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./če.
– garáž, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.
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1333/26

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1420 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc.
č. 1421 zahrada, parc. č. 1418 trvalý travní porost, parc. č. 1417/3 zastavěná plocha
a nádvoří a parc. č. 1417/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp.
75, kdy Město Vítkov je povinný z věcného břemene, a manželé Miroslava Pokryvková,
nar. 14. 1. 1955, a Anton Pokryvka, nar. 5. 3. 1952, oba bytem Opavská 75, 749 01
Vítkov, jsou oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- +
DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi Miroslavou
Pokryvkovou, nar. 14. 1. 1955, a Antonem Pokryvkou, nar. 5. 3. 1952, oba bytem
Opavská 75, 749 01 Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 1420 ostpl. k pozemkům parc.
č. 1421 zahrada, parc. č. 1418 trvalý travní porost, parc. č. 1417/3 zastavěná plocha
a nádvoří a parc. č. 1417/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp.
75, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se Z: S,VFO
jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 8/2018
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.

1334/26

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1722/5 ostpl. a parc.
č. 3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1722/6 orná půda a parc. č. 1722/7 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 1029, kdy Město Vítkov je povinný
z věcného břemene, a Adéla Pazderová, nar. 11. 12. 1988, bytem Dělnická 1029, 749 01
Vítkov, je oprávněná z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- + DPH
v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Adélou Pazderovou, nar.
11. 12. 1988, bytem Dělnická 1029, 749 01 Vítkov, jako oprávněnou z věcného břemene,
za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích
parc. č. 1722/5 ostpl. a parc. č. 3229/1 ostpl. k pozemkům parc. č. 1722/6 orná půda
a parc. č. 1722/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 1029, kat.
území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. srpna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

1335/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 699/16 ze dne 9. 11. 2016, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012654/2 pro stavbu „Vítkov, Selská,
Škařupová, smyčka kNN“, v pozemku parc. č. 814/1 ostpl. v kat. území Vítkov pro
podzemní vedení kabelové přípojky NN 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 31. 1. 2018, evid.
č. PM/II-031/2018, 2016 spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, jako oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012654/2 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. září 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
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Z: S,VFO
T: 8/2018

Z: S,VFO
T: 9/2018

1336/26

1337/26

1338/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 798/18 ze dne 22. 2. 2017, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8019018/2 pro stavbu „Vítkov, Rybniční, 621/1,
Víchová, p.kNN“ v pozemku parc. č. 627 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení
přípojky NN 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 31. 1. 2018, evid.
č. PM/II-031/2018, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, jako oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8019018/2 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. září 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1759 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 139 – kino, parc. č. 1778 ostatní plocha a parc.
č. 1779/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování zemního kabelového
vedení NN a 2 skříní NN v rámci stavby „Vítkov, kino, obec, kNN“, kdy Město Vítkov
bude 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 18. 2. 2018, evid. č. PM/II-031/2018, spol. ALBREKO s. r.
o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128014472/1 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 18. 2. 2018, evid.
č. PM/II-031/2018, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 1759 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 139 –
kino, parc. č. 1778 ostatní plocha a parc. č. 1779/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za
účelem vybudování zemního kabelového vedení NN a 2 skříní NN v rámci stavby
„Vítkov, kino, obec, kNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8014472/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
30. září 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 826/2 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp./če. - kotelna, v kat.
území Vítkov za účelem vybudování kogenerační jednotky v kotelně na Selské ul. ve
Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a spol. E.ON Energie,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová
náhrada činí Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol.
E.ON Energie, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, jako oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen – služebností
inženýrských sítí se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
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Z: S,VFO
T: 9/2018

Z: S,VFO
T: 9/2018

Z: S,VFO
T: 9/2018

1339/26

1340/26

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 467/1 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování smyčky kNN v rámci stavby „Vítkov, 508/1,
Buchwald, smyčka kNN“, kdy Město Vítkov bude 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 11. 4. 2018, evid.
č. PM/II-223/2018, spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova
379/27, PSČ 746 01, IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 4.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 1 pro
stavbu „IV-12-8014925/1, Vítkov, 508/1, Buchwald, smyčka kNN“, mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 4. 2018, evid. č. PM/II-223/2018, spol.
ELBRO PROJEKTY, s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01,
IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. 1 „IV-12-8014925/1, Vítkov, 508/1, Buchwald, smyčka kNN“
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 911/2 na Opavské ul. č. p. 911 ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 911
a pozemku parc. č. 1410/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov za kupní cenu ve
výši Kč 733.890,- s nájemním vztahem na dobu určitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 911/2 na Opavské ul. č. p. 911 ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 911
a pozemku parc. č. 1410/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov za kupní cenu ve
výši Kč 733.890,- s nájemním vztahem na dobu určitou.

1341/26

Vydává novou směrnici „Pravidla tvorby a užití prostředků FRB“.

1342/26

1. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a Technickým
službám města Vítkova, p. o. ve výši 1.739 tis. Kč na předfinancování pořízení 500 ks
kompostérů o objemu 900 l a 4 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3, které budou
z 85% hrazeny dotací z OP Životního prostředí na léta 2014 až 2020.
2. Ukládá uzavřít Smlouvu o návratné finanční výpomoci.
3. Schvaluje Technickým službám města Vítkova, p. o. účelový příspěvek ve výši salda
skutečných nákladů na pořízení 500 ks kompostérů a 4 ks kontejnerů a dotací.
4. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.

1343/26

Z: S,VFO
T: 9/2018

Z: VFO
T: 7/2018

Z: VFO,S,ŘTS
T: 7/2018

Z: VFO
T: 7/2018

1. Schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o.
ve výši 1.431.588,- Kč na předfinancování projektu „Přírodovědná gramotnost – základ
moderního vzdělávání“.
2. Ukládá uzavřít Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a Základní Z:
VFO,S,ŘZŠG
školou a gymnáziem Vítkov, p. o.
T: 7/2018
3. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. účelový příspěvek na spoluúčast
projektu.
4. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnou do rozpočtu města.
Z: VFO
T: 7/2018
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1344/26

1. Schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov
a Tělovýchovnou jednotou Klokočov.
2. Ukládá uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.

Z: VFO
T: 7/2018

1345/26

1. Schvaluje Středisku volného času Vítkov, p. o. investiční účelový příspěvek ve výši
191 tis. Kč na vybudování kamerového systému v areálu střediska ve Vítkově.
2. Schvaluje Středisku volného času Vítkov, p. o. účelový neinvestiční příspěvek ve výši
16 tis. Kč na horolezecké pomůcky pro zajištění bezpečnosti dětí v horolezeckém
kroužku.
3. Schvaluje Středisku volného času Vítkov, p. o. účelový neinvestiční příspěvek ve výši
27 tis. Kč na dofinancování účasti reprezentace mažoretek na ME v Praze ve dnech 5. až
8. července 2018.
4. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. účelový neinvestiční příspěvek ve výši
18 tis. Kč na pořízení úborů pro školský pěvecký sbor.
5. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. účelový neinvestiční příspěvek ve výši
10,3 tis. Kč na Adaptační programy pro žáky.
6. Ukládá finanční prostředky zahrnou do rozpočtu města.
Z: VFO
T: 6/2018

1346/26

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 6/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 2 724 997,61Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 6/2018.

1347/26

1. Rozhodlo stanovit základní kupní cenu na prodej pozemků k výstavbě RD v lokalitě ul.
Těchanovická – Polní ve výši Kč 600,-/m2.
2. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č.
 1144 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 1144/1,
 1148 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 1148/1,
 1152 trvalý travní porost, dle GP č. 3068-101/2017 1152/1,
 1156 ostatní plocha, dle GP č. 3068-101/2017 1156/1,
 1303/1 orná půda,
 1304 orná půda,
(všechny výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za
účelem výstavby 8 RD takto: výběr kupujícího obálkovou metodou za minimální
nabídkovou kupní cenu dle bodu 1/, nepodnikající fyzické osobě, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č.
 1144 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 1144/1,
 1148 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 1148/1,
 1152 trvalý travní porost, dle GP č. 3068-101/2017 1152/1,
 1156 ostatní plocha, dle GP č. 3068-101/2017 1156/1,
 1303/1 orná půda,
 1304 orná půda,
(všechny výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem
výstavby 8 RD takto: výběr kupujícího obálkovou metodou za minimální nabídkovou
kupní cenu dle bodu 1/, nepodnikající fyzické osobě. Záměr zveřejnit do 31. srpna 2018.
4. Ukládá FO informovat všechny žadatele o koupi pozemku k výstavbě RD v lokalitě ul.
Těchanovická - Polní o rozhodnutí ZM.
5. Ukládá FO stanovit termín pro výběr kupujícího obálkovou metodou.
6. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou s jednotlivými
návrhy kupních smluv na zasedání ZM v září 2018.

1348/26

Stanoví počet členů Zastupitelstva města Vítkova pro volební období 2018 – 2022 na 21
členů.
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Z: VFO
T: 6/2018

Z: VFO
T: 7/2018

Z: VFO
T: 7/2018
Z: VFO
T: 7/2018
Z: VFO
T: 9/2018

1349/26

Bere na vědomí zápis a usnesení z 24. jednání finančního výboru zastupitelstva města.

1350/26

Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem.

1351/26

Ukládá připravit návrh na odprodej služebních notebooků zastupitelům.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: VOVS
T: 8/2018

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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