USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 26. února 2020
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 579/11 do č. 669/11)
Zastupitelstvo města:
579/11 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 10. prosince 2019, 15. ledna
a 28. ledna 2020.
580/11

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

581/11

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2020.

582/11

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2020.

583/11

Z: VOdD
T: 2/2021

Z: VOSČŽÚ
T: 2/2021

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2020.

Z: VOK
T: 2/2021

584/11

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 ve výši 414.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
v Moravskoslezském kraji městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2020.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2020, 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 zajistit podepsání schválené smlouvy.
Z: S,VOK
T: 3/2020

585/11

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2020.

586/11

587/11

588/11

Z: VS MP
T: 2/2021

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi
městem Vítkov a obcemi Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré
Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve
Vítkově v roce 2019.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv s obcemi Čermná ve
Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných a
toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2020.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2020.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 25.000,- Kč organizaci Elim Opava
o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost bezprostředně
související s výkonem dobrovolnictví.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Elim Opava,
o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost bezprostředně
související s výkonem dobrovolnictví.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a Elim
Opava o.p.s..
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Z: VS MP
T: 2/2021

Z: VOSV
T: 2/2021

Z: VOSV
T: 3/2020

4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 25.000,- Kč na účet Elim Opava o.p.s.
589/11

590/11

Z: VOSV
T: 3/2020

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 5.000,- Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na
činnost bezprostředně související s provozem služby odborného sociálního poradenství .
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací EUROTOPIA.CZ,
o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na činnost
bezprostředně související s provozem služby odborného sociálního poradenství.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč na účet EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

Z: VOSV
T: 3/2020
Z: VOSV
T: 3/2020

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 15.000,- Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na
činnost bezprostředně související s provozem Asistenčního, mediačního a terapeutického
centra.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí,
IČ 25852345 na činnost bezprostředně související s provozem Asistenčního,
mediačního a terapeutického centra.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 15.000,- Kč na účet EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

Z: VOSV
T: 3/2020
Z: VOSV
T: 3/2020

591/11

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 50.000,- Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova pro seniory.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně s provozem
Domova pro seniory.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a
Z: VOSV
Domovem Vítkov, p.o.
T: 3/2020
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o. Z: VOSV
T: 3/2020

592/11

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 50.000,- Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova se zvláštním režimem.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov p.o.,
Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova se zvláštním režimem.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a
Z: VOSV
Domovem Vítkov, p.o.
T: 3/2020
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.. Z: VOSV
T: 3/2020

593/11

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 40.000,- Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Chráněného bydlení.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov p.o.,
Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Chráněného bydlení.
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3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a
Domovem Vítkov, p.o.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 40.000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.
594/11

595/11

596/11

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace ve výši 600.000,- Kč organizaci Charita Odry,
Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČ 62351052 na činnost bezprostředně související
s provozem pečovatelské služby.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Charita Odry,
Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČ 62351052 na činnost bezprostředně související
s provozem pečovatelské služby.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a
Charitou Odry.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 600.000,- Kč na účet Charity Odry.

Z: VOSV
T: 3/2020
Z: VOSV
T: 3/2020

Z: VOSV
T: 3/2020
Z: VOSV
T: 3/2020

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí v roce 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí za rok 2020.

Z: VOVÚPŽP
T: 2/2021

1. Schvaluje požadavek Města Vítkova na změnu územního plánu Vítkova a změny části
veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 37/1 a parc.
č. 2260/1 k.ú. Vítkov na plochu bydlení individuálního dle geometrického plánu.
2. Ukládá pořizovateli zapracovat změnu části plochy veřejného prostranství s převahou
zpevněných ploch na plochy bydlení do Změny č. 2 územního plánu Vítkova.

Z: VOVÚPŽP
T: 4/2020

597/11

1. Schvaluje požadavek Města Vítkova na změnu územního plánu Vítkova a změny části
plochy veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 676/39
a parc.č. 676/14 k.ú. Nové Těchanovice, část Zálužná, na plochu pro individuální
rekreaci.
2. Ukládá pořizovateli zapracovat změnu části plochy veřejného prostranství s převahou
Z: VOVÚPŽP
zpevněných ploch na plochy individuální rekreace do Změny č. 2 územního plánu
T: 4/2020
Vítkova.

598/11

1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2020.

599/11

600/11

Z: VFO
T: 2/2021

1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2020.
1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2020.

601/11

Vyhrazuje si rozhodování o individuálních dotacích dle Pravidel pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova (vnitřní předpis) bez ohledu na výši
dotace. Výjimku tvoří rozhodování dle článku 3. odst. 2. výše uvedených pravidel, které
zůstává v kompetenci orgánům města dle výše dotace.

602/11

Rozhodlo poskytnout individuální dotace města na I. pololetí roku 2020 v celkové výši
558.300,- Kč.

603/11

Rozhodlo neposkytnout individuální dotace města na I. pololetí roku 2020 Andělům
stromu života p.s. Nový Jičín a Spolku Zálužné.
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Z: VFO
T: 2/2021
Z: VFO
T: 2/2021

604/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč na projekt „Mladí Hasiči“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266 , 74901 Vítkov, IČO
66738881.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce dubna 2020. Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění T: 4/2020
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

605/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 28.000,- Kč na projekt „Koncertní
činnost v I. pol. 2020“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 74901
Vítkov, IČO 00300870 a Smíšeným pěveckým sborem Komenský, z.s., Dělnická 1006,
74901 Vítkov, IČO 04026233.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce dubna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

606/11

607/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na projekt „Na provoz TJ
Klokočov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO
00300870 a Tělovýchovnou jednotou Klokočov, z.s., Klokočov 32, 74747 Vítkov, IČO
47812133.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce dubna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 281.000,- Kč na tyto projekty:
Provozní náklady TJ - částka 40.000,- Kč
Provoz fotbalového oddílu - částka 160.000 tis. Kč
Zabezpečení činnosti Šachového oddílu TJ Vítkov - částka 10.000,- Kč
Vodácký oddíl - Vlek na kola a lodě – částka 5.000,- Kč
Údržba a provoz tenisových kurtů ve Vítkově – částka 0 Kč
Provoz Boxerského oddílu - částka 60.000,- Kč
Nohejbal 2020 - částka 6.000,- Kč
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, 74901 Vítkov, IČO 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy do konce dubna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 4/2020

Z: VFO
T: 4/2020

Z: VFO
T: 4/2020

608/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 22.500,- Kč na projekt „Volnočasové
aktivity členů ZO SPCCH Vítkov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 74901 Vítkov, IČ0 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR
z.s., základní organizací Vítkov, Budišovská 877, 74901 Vítkov, IČO 75029898.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2020
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

609/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na projekt v „Vrchařská
koruna Oderska“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 74901 Vítkov,
IČO 00300870 a
, narozenou dne
, bytem
,
.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

610/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na projekt „Nákup
nůžkového stanu/party stanu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov, IČO 00300870 a Českým svazem chovatelů z.s., ZO Vítkov, Oderská
180, 74901 Vítkov, IČO 75019582.
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Z: VFO
T: 4/2020

2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.
611/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.500,- Kč na projekt „Mistrovství
stopařů MSKS “, 5.000,- Kč na projekt „7. ročník Obranářského závodu“ a 4.000,- Kč
na projekt „Mondioring závod“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov, IČO 00300870 a Klubem sportovní kynologie Vítkov - Klokočov, z.s.,
Nová 443, 74901 Vítkov, IČO 07780923.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

Z: VFO
T: 4/2020

Z: VFO
T: 4/2020

612/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14.800,- Kč na projekt „Výběrová soutěž
– branný víceboj kynologů pro mistrovství republiky“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870 a Českým kynologickým svazem,
ZKO Vítkov-189, Úvozní 575, 74901 Vítkov, IČO 47814276.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2020
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

613/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 9.000,- Kč na projekt „Nákup uniforem“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870
a SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Jelenice, Jelenice 33, IČO 66738911.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

Z: VFO
T: 4/2020

614/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 24.000,- Kč na projekt „Pracovní
soustředění Dechového orchestru ZUŠ Vítkov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870 a Základní uměleckou školou, Vítkov,
Lidická 639, příspěvková organizace, Lidická 639, 74901 Vítkov, IČO 47813598.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
Z: VFO
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
T: 4/2020
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

615/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na projekt „Canisterapie jako
služba sociální rehabilitace“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov, IČO 00300870 a Cantes Opava, z.p.s. , Wolkerova 853,74901 Vítkov,
IČO 72066024.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

616/11

Z: VFO
T: 4/2020

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 15.000,- Kč na projekt „Obnovení
včelího rodu na Vítkovsku“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov, IČO 00300870 a Českým svazem včelařů, z.s. ZO Vítkov, U nemocnice
858, 74901 Vítkov, IČO 69987033.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2020
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.
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617/11

618/11

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč na projekt „Vikštejn 2020.
Den sv. Václava na hradě“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov, IČO 00300870 a Divadelní, šermířskou a filmová Společnost ARCUS,
z.s., Opavská 126, 74901 Vítkov, IČO 68177585.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč na projekt „Závody lovu ryb
udicí – plavaná 2020“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901
Vítkov, IČO 00300870 a Českým rybářským svazem z.s., místní organizace Vítkov,
Poštovní 534,74901 Vítkov, IČO 18050492.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

Z: VFO
T: 4/2020

Z: VFO
T: 4/2020

619/11

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Správa bytového fondu města Vítkova, p. o.,
Opavská 21, Vítkov, IČO: 00489557.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Správa bytového fondu města Vítkova, Z: S,VFO,ŘSBF
p. o. Opavská 21, Vítkov, IČO:00489557.
T: 9.3.2020

620/11

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Technické služby města Vítkova, p. o.,
Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Technické služby města Vítkova, p. o., Z: S,VFO,ŘTS
Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494.
T: 9.3.2020

621/11

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.,
Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní škola a gymnázium Vítkov,
p. o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181.

Z: S,VFO,ŘZŠaG
T: 9.3.2020

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p. o., Husova 629, Vítkov, IČO: 70996288.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřská škola Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p. o., Husova 629, Vítkov, IČO: 70996288.

Z: S,VFO,ŘMŠ
T: 9.3.2020

1. Schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině Středisko volného času Vítkov, p. o.,
Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 4 ke zřizovací listině Středisko volného času Vítkov, p. o.,
Bezručova 585, Vítkov, IČO:73214892.

Z: S,VFO,ŘSVČ
T: 9.3.2020

622/11

623/11

624/11

625/11

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 3/2020
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Schvaluje změnu závazných ukazatelů organizace Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 0037494, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.500.000, - Kč a zvýšení odvodu z fondu investic o částku 2.500.000, -- Kč.
3. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Z: VFO
T: 3/2020

4. Ukládá informovat ředitele organizace Technické služby města Vítkova, p. o., o změně
závazných ukazatelů.

Z: VFO
T: 3/2020

1. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a organizací
Technické služby města Vítkova, p. o., Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494, ve výši
2.500.000, -- Kč na nákup svozového vozidla.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a organizací Technické služby města Vítkova, p. o., Dělnická 705, Vítkov, IČO:
00037494, ve výši 2.500.000, -- Kč na nákup svozového vozidla.

Z: S,VFO
T: 3/2020

626/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 401/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
.
, trvale bytem
v, jako kupující, na prodej části
pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 587-214/2019
pozemku parc. č. 815/11 ostatní plocha o výměře 1072 m2 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 jmenovanou, a to nejpozději do 31. května 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 5/2020
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

627/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 401/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
, trvale bytem
, jako kupující, na prodej 2 částí
pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 587-214/2019
pozemků parc. č. 815/14 ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc. č. 815/15 ostatní plocha
o výměře 10 m2 v kat. území Nové Těchanovice za dohodnutou základní kupní cenu
ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. května 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 5/2020
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

628/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 401/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
,a
, nar.
,
trvale bytem
,
, jako kupující, na prodej 2 částí pozemku parc. č. 815/1 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 587-214/2019 pozemků parc. č. 815/13 ostatní plocha o výměře
35 m2 a parc. č. 815/16 ostatní plocha o výměře 4 m2 v kat. území Nové Těchanovice za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 5/2020
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

629/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 401/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a:
1.
, nar.
,a
, nar.
,
trvale bytem
,
,
2.
, nar.
,a
, nar.
,
trvale bytem
,
3. a
, nar.
, trvale bytem
,
,
jako kupujícími, na prodej pozemku parc. č. 929/5 ostatní plocha o výměře 35 m2
v kat. území Nové Těchanovice, a to každému id. 1/3 prodávaného pozemku,
za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2020.
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: 5/2020

630/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 401/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a:
1.
, nar.
,a
, nar.
, oba
trvale bytem
,
2. a
, nar.
, trvale bytem
, jako kupujícími, na prodej části pozemku parc. č. 815/1
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 587-214/2019 pozemku parc. č. 815/12
ostatní plocha o výměře 80 m2 v kat. území Nové Těchanovice, a to každému id. ½
prodávaného pozemku, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 5/2020
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

631/11

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 93 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek u RD čp. 765 na Lipové ul. ve Vítkově.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 93 m2 v kat. Z: VFO
území Vítkov jako pozemek u RD čp. 765 na Lipové ul. ve Vítkově.
T: 3/2020

632/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 408/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
,
a
, nar.
, oba trvale bytem
, jako kupující, na prodej pozemků parc. č. 864/24 trvalý travní porost o
výměře 327 m2, parc. č. 864/25 ostatní plocha o výměře 151 m2 a části pozemku parc.
č. 864/49 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 585-97/2019 pozemku
parc. č. 864/78 trvalý travní porost o výměře 139 m2 v kat. území Nové Těchanovice za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 5/2020

633/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 409/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
, trvale bytem
, jako kupující, na prodej části
pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 3301153/2019 pozemku parc. č. 2594/67 o výměře 165 m2 v kat. území Vítkov za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. května 2020.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 5/2020
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

634/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 410/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar. 1
, trvale bytem
, jako kupující, na prodej části
pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 3286135/2019 pozemku parc. č. 2594/68 trvalý travní porost o výměře 87 m2 v kat. území
Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti

635/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 423/7 ze dne 28. 8. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupující, na prodej pozemků parc. č. 211/1
zahrada o výměře 70 m2, parc. č. 211/3 zahrada o výměře 194 m2 a části pozemku parc.
č. 209/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3346-171/2019 pozemku parc.
č.209/4 ostatní plocha o výměře 8 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní
cenu ve výši Kč 12.144,-, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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Z: S,VFO
T: 5/2020

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. května 2020.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 5/2020
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
636/11

1. Schvaluje darovací smlouvu č. OP/20/j/2020/TSÚ/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 dárcem, a Městem Vítkovem, jako
obdarovaným, na bezúplatné nabytí:
pozemku parc. č. 3235/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2,
pozemku parc. č. 3235/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 142 m2, který dle
geometrického plánu č. 3300-150/2019 vznikl z pozemku 3235/1 ostatní plocha,
dílu „j“ o výměře 1 m2 z pozemku parc. č. 6/5 a dílu „k“ o výměře 34 m2 z pozemku
parc. č. 3235/1, které jsou dle geometrického plánu č. 3300-150/2019 přisloučeny
do pozemku města parc. č. 6/8 ostatní plocha – jiná plocha,
dílů „d1“ + „d2“o souhrnné výměře 59 m2 z pozemku parc. č. 3235/1, které jsou dle
geometrického plánu č. 3300-150/2019 přisloučeny do pozemku města parc.
č. 446/6 ostatní plocha – ostatní komunikace,
dílu „r“ o výměře 83 m2 z pozemku parc. č. 3235/1, který je dle geometrického plánu č.
3300-150/2019 přisloučen do pozemku města parc. č. 446/5 ostatní plocha – jiná
plocha,
a dílu „h“ o výměře 19 m2 z pozemku parc. č. 3235/1, který je dle geometrického plánu
č. 3300-150/2019 přisloučen do pozemku města parc. č. 3235/10 ostatní plocha – jiná
plocha, vše v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu č. OP/20/j/2020/TSÚ/Rol se jmenovanou
Z: S,VFO
příspěvkovou organizací, a to nejpozději do 31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde T: 5/2020
k uzavření smlouvy pro zavinění dárce, pozbude usnesení ZM platnosti.

637/11

1. Rozhodlo darovat část pozemku parc. č. 446 ostatní plocha – jiná plocha, a to dle
geometrického plánu č. 3300-150/2019 dílu „f“ o výměře 13 m2 v kat. území Vítkov,
který je přisloučen k pozemku parc. č. 3235/1 ostatní plocha – silnice, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr darovat část pozemku parc. č. 446 ostatní plocha – jiná plocha,
a to dle geometrického plánu č. 3300-150/2019 dílu „f“ o výměře 13 m2 v kat. území
Vítkov, který je tímto geoemtrickým plánem přisloučen k pozemku parc. č. 3235/1
ostatní plocha – silnice.

638/11

639/11

1. Bere na vědomí nabídku na bezúplatný převod silnice III/4428 Wolkerova ul. ve
Vítkově vybudované na pozemku parc. č. 558/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
v kat. území Vítkov mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako dárcem, a Městem Vítkovem, jako
obdarovaným.
2. Rozhodlo bezúplatně nabýt silnici III/4428 Wolkerova ul. ve Vítkově vybudované na
pozemku parc. č. 558/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov
do vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá FO předložit ZM návrh darovací smlouvy.
1. Bere na vědomí sdělení na řešení sporu ze dne 27. 1. 2020 od
advokátky, se sídlem
, zmocněnec p
nar.
, bytem
, zmocnitel.
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,
,

Z: VFO
T: 3/2020

Z: VFO
T: 6/2020

2. Rozhodlo prodat
, nar.
, bytem
,
, oplocení vybudované mezi pozemky parc. č. 10 zastavěná plocha a
nádvoří a parc. č. 11 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 15.000,-.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat oplocení vybudované mezi pozemky parc. č. 10
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 11 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 15.000,-.
4. Rozhodlo v souladu s usnesením RM č. 900/25 ze dne 15. 1. 2020, koupit 2 části
pozemku parc. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov o výměrách cca 3
m2 a cca 13 m2 do vlastnictví města Vítkova od p
, nar.
, bytem
, dle důvodové zprávy. Náklady spojené
s převodem ponese město Vítkov.
5. Ukládá FO informovat
,
,
, zmocněnce
, nar.
, bytem
, zmocnitelky, o rozhodnutí ZM.
6. Ukládá FO předložit ZM návrh kupní smlouvy.
640/11

1. Bere na vědomí nabídku na převod pozemku parc. č. 367 ostatní plocha o výměře 166
m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města od ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové
Město.
2. Rozhodlo nenabýt pozemek parc. č. 367 ostatní plocha o výměře 166 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO: 69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá FO informovat ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO:
69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 3/2020

Z: VFO
T: 3/2020
Z: VFO
T: 6/2020

Z: VFO
T: 3/2020

641/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 544/9 ze dne 26. 6. 2019, kupní smlouvu mezi
spol. Ferrum Pro s. r. o., Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ 00016187, DIČ
25539388, jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi pozemku parc.
č. 3204/24 orná půda o výměře 5823 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 1.199.538,- + 21 % DPH, tj. Kč 251.902,98, celkem tedy po zaokrouhlení
Kč 1.451.441,-, dle přiloženého návrhu smlouvy. Náklady spojené s převodem bude
hradit město.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 5/2020
prodávajících, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
3. Souhlasí se záměrem výstavby hasičské zbrojnice na pozemku parc. č. 3204/24 a
částech pozemků parc. č. 3204/23, 3204/5, 3204/4, vše v k. ú. Vítkov.

642/11

Ukládá v souladu s usnesením 346/6 ze ZM ze dne 26. června 2019 pokračovat
v jednání o finančním ocenění směňovaných pozemků mezi městemVítkov a HZS MSK.

643/11

Schvaluje posunutí termínu uzavření kupní smlouvy do 1 roku po kolaudaci inženýrských
sítí
, nar.
,a
, nar.
,
trvale b
, v rámci prodeje
pozemku parc. č. 1304/3 orná půda o výměře 1354 m2 v kat. území Vítkov za účelem
výstavby rodinného domu v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově.

644/11

Bere na vědomí odstoupení

, nar.
, trvale bytem
, od uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. č. 1144/1 orná půda o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za účelem
výstavby rodinného domu v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově.

645/11

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 1304/1 o výměře 1438 m2 , parc. č. 1144/1 o výměře
1224 m2, a parc. č. 1148/1 + parc. č. 1152/1 + parc. č. 1156/3 (jedno stavební místo)
o souhrnné výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinných domů
v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově.
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Z: S,MS
T: 4/2020

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 1304/1 o výměře 1438 m2 , parc. č.
1144/1 o výměře 1224 m2, a parc. č. 1148/1 + parc. č. 1152/1 + parc. č. 1156/3 (jedno
stavební místo) o souhrnné výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby
rodinných domů v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově, a to nejen na úřední desce
města, ale také ve Vítkovském zpravodaji č. 4/2020.
646/11

647/11

1. Bere na vědomí žádost spol. Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO: 49241397,
se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, jako zástavní věřitel, o souhlas se
zřízením zástavního práva k pozemkům parc. č. 1350/7 ostatní plocha o výměře 945 m2
a parc. č. 1353 ostatní plocha o výměře 431 m2, se zástavcem:
, nar.
, trvale
, tak jak je navrženo v přiložené Uvěrové
smlouvě č. 1192928801.
2. Souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemkům parc. č. 1350/7 ostatní plocha
o výměře 945 m2 a parc. č. 1353 ostatní plocha o výměře 431 m2, pro spol.
Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO: 49241397, se sídlem Vinohradská
3218/169, 100 17 Praha 10, zástavní věřitel, tak jak je navrženo v přiložené Uvěrové
smlouvě č. 1192928801.
3. Ukládá informovat jmenovanou společnost o rozhodnutí ZM.
1. Schvaluje výmaz věcných práv – výhrady práva zpětné koupě a předkupního práva,
z nichž je oprávněno město Vítkov, a povinen
, nar.
, bytem
Ú
, u pozemku parc. č. 1696/4 orná půda o výměře 1370 m2
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu dohody.
2. Ukládá informovat jmenovaného o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá podepsat dohodu o výmazu věcných práv se jmenovaným, a to nejpozději do
31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o uzavření dohody s tímto žadatelem platnosti.

648/11

Z: VFO
T: 3/2020

Z: VFO
T: 3/2020

Z: VFO
T: 3/2020
Z: S,VFO
T: 5/2020

1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 1251/25 ze dne 25. 4. 2018 a č. č. 122/3 ze dne
12. 12. 2018, směnnou smlouvu mezi Městem Vítkovem a:
, nar.
, bytem
,
vlastníkem pozemku parc. č. 148 orná půda v kat. území Jelenice
, nar.
, bytem
, vlastníkem id.
21/24 pozemku parc. č. 153/1 orná půda v kat. území Jelenice
, nar.
, bytem S
, vlastníkem
id. 3/24 pozemku parc. č. 153/1 orná půda v kat. území Jelenice, zastoupenou
zákonným zástupcem:
, nar.
, bytem
,
, nar.
, bytem
, vlastníkem
pozemku parc. č. 154/1 orná půda v kat. území Jelenice, na směnu pozemků vzniklých
dle geometrického plánu č. 93-91/2018, a to pozemků parc. č.:
• 154/3 orná půda o výměře 1170 m2,
• 207/1 orná půda o výměře 1170 m2, který je přisloučen k pozemku parc. č. 148,
• díl „c“ ze 148 orná půda o výměře 1170 m2, který je přisloučen k pozemku parc. č.
153/1,
• díl „f“ ze 153/1 orná půda o výměře 1170 m2, který je přisloučen k pozemku parc. č.
154/1,
vše v kat. území Jelenice formou výměra za výměru bez finančního dorovnání, dle
přiloženého návrhu smlouvy. Všechny náklady spojené s převodem bude hradit město.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července
Z: S,VFO
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM platnosti.
T: 7/2020
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649/11

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1723 ostatní plocha
– ostatní komunikace a parc. č. 3229/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území
Vítkov za účelem vybudování přípojky splaškové kanalizace k pozemkům parc. č. 1726
zahrada, parc. č.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům
, a parc. č. 1728 zahrada kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene
a
, nar.
, bytem
, bude
oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 3.200,- + 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 umístit
a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
, jako
oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1723 ostatní plocha – ostatní
komunikace a parc. č. 3229/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov
k pozemkům parc. č. 1726 zahrada, parc. č.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je rodinný dům
, a parc. č. 1728 zahrada v kat. území Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
Z: S,VFO
jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 5/2020
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

650/11

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2019 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2020 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.

Z: VOS
T: 2/2021

651/11

Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, výhled na rok 2020.

652/11

Bere na vědomí zprávu týkající se způsobu využití turistické ubytovny na Oderské ulici ve
Vítkově.

653/11

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tis. Kč/ks od TS Vítkov, p. o., se sídlem
Dělnická č. p. 705, IČ:00037494, na město Vítkov, v celkové hodnotě 4 909 568,- Kč,
dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tis. Kč/ks TS Vítkov p. o., se sídlem
Dělnická č. p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě 4 909 568,- Kč, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tis. Kč/ks TS Vítkov p. o., se sídlem Dělnická Z: ŘTS
č. p. 705, IČ: 00037494, v celkové hodnotě 4 909 568,- Kč, dle důvodové zprávy.
T: 4/2020

654/11

1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2019 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Bere na vědomí plán oprav na místních komunikacích na rok 2020 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.

655/11

Bere na vědomí zápis z 10. jednání sportovního výboru konaného dne 12. 2. 2020.

656/11

1. Schvaluje projektový záměr k projektu Přívětivý úřad Vítkov, který byl rozhodnutím
výběrové komise vyhlašovatele výzvy, MPSV, doporučen k financování na základě
žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost Výzva pro územní
samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) č. 03_18_092.
Předpokládané náklady projektu činí 3.074.738,25 Kč. Příspěvek EU činí 2 613 527,50
Kč, financování ze státního rozpočtu činí 307 473,83 Kč. Město hradí z vlastního
rozpočtu 153 736,92 Kč.
2. Souhlasí se spolufinancováním a zahájením projektových aktivit.
3. Schvaluje vstupní zprávu pro zpracování Strategie rozvoje města Vítkov.
4. Jmenuje gestorem projektové aktivity Strategie rozvoje města Vítkov starostu města,
Ing. Pavla Smolku.
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657/11

658/11

659/11

1. Schvaluje 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje města Vítkova na období 2019 – 2022
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje města Vítkova na období 2019 –
2022 na webových stránkách Města.
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje města
Vítkova na období 2019 – 2022.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2020.
1. Schvaluje Plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2019.
2. Schvaluje Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2020.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2020 a Rozpočet fondu na rok 2021.

660/11

Projednalo přílohu č. 2 základního ustanovení Fondu zaměstnavatele, kdy dochází ke
změně členky správní rady fondu
, kterou nahrazuje s účinností od
1.3.2020
.

661/11

Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
města Vítkova v roce 2019.

662/11

1. Schvaluje Smlouvu č. 2020/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a
, nar.
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2020/17.

663/11

Bere na vědomí rezignaci

664/11

Bere na vědomí rezignaci

665/11

Volí
1.3.2020.

666/11

1. Ukládá prověřit přijatelnost podání žádosti na prodloužení vodovodního řádu Zálužné do
výzvy OPŽP 2/2018.
2. Ukládá V případě přijatelnosti žádosti do vyhlášené výzva OPŽP č. 2/2018 dát pokyn
k zahájení zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.

667/11

1. Bere na vědomí rezignaci
na člena osadního výboru místní části
Zálužné.
2. Určuje p
členem osadního výboru místní
části Zálužné.
3. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.

Z: VOS
T: 3/2020
Z: VOS
T: 2/2021
Z: MS
T: 2/2021

Z: T
T: 2/2021

Z: S,VOVS
T: 3/2020

na člena sportovního výboru.
na členství ve finančním výboru.
, bytem

za člena finančního výboru od

668/11

Bere na vědomí zápis a usnesení z 11. jednání finančního výboru konaného dne 24.2.2020.

669/11

Bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru z provedených kontrol
individuálních dotací ze dne 17.2.2020.
_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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