USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 29. dubna 2020
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 670/12 do č. 722/12)
Zastupitelstvo města:
670/12 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 18. února, 10. března, 16. března
a 31. března 2020.
671/12

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

672/12

Ukládá odboru služeb předložit postup ke zpracování projektové dokumentace a zahájení Z: S,VOS
stavby komunikace na parc. č. 3206/2 ostatní komunikace v katastrálním území Vítkov.
T: 6/2020

673/12

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

Z: VVS
T: 2/2021

674/12

1. Bere na vědomí doplněnou informaci o podmínkách dotačního titulu na „Digitalizaci
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému“
z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020, výzva č. 125, prioritní osa 1,
specifický cíl 1.4.
2. Nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na „Digitalizaci povodňového plánu a
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému“ z Operačního programu
životního prostředí 2014 – 2020, výzva č. 125, prioritní osa 1, specifický cíl 1.4.

675/12

1. Rozhodlo přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dofinancování
sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov pro Středisko
volného času Vítkov, p. o. v celkové výši 878 000 Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a Střediskem volného času Vítkov, p. o. v celkové výši
878 000 Kč.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o. podepsat smlouvu o dotaci.

676/12

1. Rozhodlo přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dofinancování
sociální služby Sociálně aktivizačního střediska pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov pro
Středisko volného času Vítkov, p. o. v celkové výši 2 105 000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a Střediskem volného času
Vítkov, p. o. na neinvestiční dotaci ve výši 2 105 000 Kč.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o. podepsat smlouvu.

677/12

Bere na vědomí zprávu o vybudování záchytných kotců pro potřeby umísťování toulavých
nebo volně se pohybujících psů strážníky Městské policie Vítkov.

678/12

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2019.
2. Ukládá předložit revizi pravidel Fondu rozvoje bydlení města Vítkova dle návrhu
finančního výboru.
3. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2020.

679/12

Z: ŘSVČ
T: 5/2020

Z: ŘSVČ
T: 5/2020

Z: VFO
T: 6/2020
Z: VFO
T: 4/2021

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy z Ministerstva vnitra z programu Účelové
investiční dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Pořízení automobilové stříkačky“.
Z: VOS
2. Ukládá podat žádost o dotaci do výzvy z Ministerstva vnitra z programu Účelové
investiční dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Pořízení automobilové stříkačky“. T: 14.5.2020
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680/12

681/12

1. Bere na vědomí nabídku
, nar.
, bytem
, na prodej pozemků parc. č. 3206/1 ostatní plocha o výměře 458 m2, a parc. č.
3202/12 ostatní plocha o výměře 596 m2 a parc. č. 3209/9 orná půda o výměře 16227 m2
v kat. území Vítkov.
2. Ukládá vypracovat a předložit znalecký posudek na pozemky parc. č. 3206/1 ostatní
plocha o výměře 458 m2, parc. č. 3202/12 ostatní plocha o výměře 596 m2 a parc.
č. 3209/9 orná půda o výměře 16227 m2 v kat. území Vítkov.
1. Bere na vědomí nabídku Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci,
Třanovského 622/1, 163 00 Praha 6, IČO: 13642090, DIČ: CZ13642090, na prodej níže
uvedených pozemků parc. č. a v kat. územích:
kat. území Vítkov:
586 ostatní plocha o výměře 1307 m2
1423 ostatní plocha o výměře 639 m2
1436 ostatní plocha o výměře 1503 m2
1451/1 ostatní plocha o výměře 2561
2268 ostatní plocha o výměře 3225 m2
2270 ostatní plocha o výměře 3184 m2
2272 ostatní plocha o výměře 2173 m2
2404 vodní plocha o výměře 895 m2
2278 ostatní plocha o výměře 517 m2
2297 ostatní plocha o výměře 16410 m2
2463 ostatní plocha o výměře 2161 m2
2469/4 ostatní plocha o výměře 311 m2
2504 ostatní plocha o výměře 494 m2
2326 ostatní plocha o výměře 3925 m2
2370 ostatní plocha o výměře 1390 m2
2428 ostatní plocha o výměře 836 m2
2448 ostatní plocha o výměře 2791 m2
2455 ostatní plocha o výměře 192 m2
2456 ostatní plocha o výměře 540 m2
2482/1 ostatní plocha o výměře 519 m2
2485 ostatní plocha o výměře 990 m2
2577/1 ostatní plocha o výměře 3171 m2
2577/5 ostatní plocha o výměře 2573 m2
2584/1 ostatní plocha o výměře 641 m2
2584/3 ostatní plocha o výměře 886 m2
3042/2 ostatní plocha o výměře 116 m2
3195 ostatní plocha o výměře 1227 m2
2359 ostatní plocha o výměře 717 m2
2376 ostatní plocha o výměře 428 m2
2379 ostatní plocha o výměře 636 m2
2453 ostatní plocha o výměře 3290 m2
2555/1 ostatní plocha o výměře 518 m2
3042/3 ostatní plocha o výměře 18 m2
kat. území Klokočov u Vítkova:
827/1 vodní plocha o výměře 911 m2
1099/5 vodní plocha o výměře 290 m2
1099/17 vodní plocha o výměře 431 m2
2098 vodní plocha o výměře 1956 m2
2127/2 lesní pozemek o výměře 305 m2.
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Z: VFO
T: 6/2020

2. Rozhodlo nenabýt darem, popř. nekoupit, níže uvedené pozemky parc. č. a v kat.
územích:
kat. území Vítkov:
586 ostatní plocha o výměře 1307 m2
1423 ostatní plocha o výměře 639 m2
1436 ostatní plocha o výměře 1503 m2
1451/1 ostatní plocha o výměře 2561
2268 ostatní plocha o výměře 3225 m2
2270 ostatní plocha o výměře 3184 m2
2272 ostatní plocha o výměře 2173 m2
2404 vodní plocha o výměře 895 m2
2278 ostatní plocha o výměře 517 m2
2297 ostatní plocha o výměře 16410 m2
2463 ostatní plocha o výměře 2161 m2
2469/4 ostatní plocha o výměře 311 m2
2504 ostatní plocha o výměře 494 m2
2326 ostatní plocha o výměře 3925 m2
2370 ostatní plocha o výměře 1390 m2
2428 ostatní plocha o výměře 836 m2
2448 ostatní plocha o výměře 2791 m2
2455 ostatní plocha o výměře 192 m2
2456 ostatní plocha o výměře 540 m2
2482/1 ostatní plocha o výměře 519 m2
2485 ostatní plocha o výměře 990 m2
2577/1 ostatní plocha o výměře 3171 m2
2577/5 ostatní plocha o výměře 2573 m2
2584/1 ostatní plocha o výměře 641 m2
2584/3 ostatní plocha o výměře 886 m2
3042/2 ostatní plocha o výměře 116 m2
3195 ostatní plocha o výměře 1227 m2
2359 ostatní plocha o výměře 717 m2
2376 ostatní plocha o výměře 428 m2
2379 ostatní plocha o výměře 636 m2
2453 ostatní plocha o výměře 3290 m2
2555/1 ostatní plocha o výměře 518 m2
3042/3 ostatní plocha o výměře 18 m2
kat. území Klokočov u Vítkova:
827/1 vodní plocha o výměře 911 m2
1099/5 vodní plocha o výměře 290 m2
1099/17 vodní plocha o výměře 431 m2
2098 vodní plocha o výměře 1956 m2
2127/2 lesní pozemek o výměře 305 m2
od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci, Třanovského 622/1,
163 00 Praha 6, IČO: 13642090, DIČ: CZ13642090, dle důvodové zprávy.
682/12

Revokuje usnesení ZM č. 639/11/4 ze dne 26. 2. 2020:
„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
, nar.
, bytem
, dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem
ponese město Vítkov.

683/12

1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří, a to dle
geometrického plánu č. 3474-47/2020 pozemek parc. č. 10/2 ostatní plocha o výměře 12
m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od
, nar.
, bytem
, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem ponese město Vítkov.
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2. Schvaluje kupní smlouvu mezi
, nar.
, bytem
, jako prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupujícím, na
koupi části pozemku parc. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří, a to dle geometrického
plánu č. 3474-47/2020 pozemek parc. č. 10/2 ostatní plocha o výměře 12 m2 v kat. území
Vítkov za dohodnutou kupní cenu Kč 600,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. srpna 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávající, pozbude
T: 8/2020
usnesení ZM platnosti.
684/12

685/12

686/12

1. Schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
, bytem
, jako kupující, na
prodej oplocení vybudovaného 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,-, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. srpna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění kupující, pozbude usnesení
ZM platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku a parc. č. 3229/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem vybudování vodovodní
přípojky k pozemku parc. č.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
rodinný dům čp.
, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
, bude oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 800,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje 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, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné
přenechání části pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
území Vítkov k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o budoucí smlouvě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. srpna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM platnosti.

Z: VFO
T: 8/2020

Z: S,VFO
T: 8/2020

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku a parc. č. 781/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem vybudování kanalizační
přípojky k pozemkům parc. č. 787 zahrada a parc. č. 788 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je bytový dům čp. 329, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
, bytem
,
a
, nar.
, bytem
, budou
oprávněnými z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 400,- + DPH
v zákonné výši.
2. Schvaluje 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
,
, bytem
,a
, nar.
, bytem
, jako oprávněnými
z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné Z: S,VFO
přenechání části pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
T: 8/2020
území Vítkov k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o budoucí smlouvě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelek, pozbude usnesení
ZM platnosti.
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687/12

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku a parc. č. 781/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem vybudování vodovodní,
kanalizační a plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 778/4 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je obchodní objekt čp. 1039, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
,a
, nar.
, oba
, budou oprávněnými z věcného břemene,
za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.600,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje 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.
,a
, nar.
, oba
bytem
, jako oprávněnými z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné Z: S,VFO
přenechání části pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
T: 8/2020
území Vítkov k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o budoucí smlouvě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelek, pozbude usnesení
ZM platnosti.

688/12

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1310/2 a parc.
č. 1330, obě ostatní plocha – ostatní komunikace, v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení NN k pozemku parc. č. 1329/6 a k plánované výstavbě RD na tomto
pozemku, 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 11.2.2019, evid. č. PM/II054/2019 spol. ADEN LP s.r.o., se sídlem Jeseník nad Odrou č.p. 28, PSČ 742 33, IČO:
26821621, DIČ: CZ26821621, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu ve výši Kč 7.300,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8017976 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
11.2.2019, evid. č. PM/II-054/2019 spol. ADEN LP s.r.o., se sídlem Jeseník nad Odrou
č.p. 28, PSČ 742 33, IČO: 26821621, DIČ: CZ26821621, jako oprávněným z věcného
břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné Z: S,VFO
přenechání částí pozemků parc. č. 1310/2 a parc. č. 1330, obě ostatní plocha – ostatní T: 8/2020
komunikace, v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8017976 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.

689/12

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha
– ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem vybudování zemního kabelového
vedení NN v rámci stavby „Vítkov, Školní 1039, p.č. 778/4, příp. NN“, k pozemku parc.
č. 778/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je obchodní objekt čp. 1039, 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. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol.
ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ:
CZ25371517, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši
Kč 3.400,- + DPH v zákonné výši
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8024863/2 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.
2019, evid. č. PM/II-028/2019, 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.
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3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné
přenechání části pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
území Vítkov k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8024863/2 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.

Z: S,VFO
T: 8/2020

690/12

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha
– ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem zřízení nadzemní přípojky NN
v rámci stavby „Vítkov, p.č. 3207/36, kNN“, k pozemku parc. č. 3207/36 orná půda a
k novostavbě objektu postaveného na tomto pozemku v průmyslové zóně na Dělnické ul.
ve Vítkově, 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. 2019, evid.
č. PM/II-028/2019, 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 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8018437/2 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. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, 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.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné Z: S,VFO
přenechání části pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
T: 8/2020
území Vítkov k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018437/2 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.

691/12

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2691/1 ostatní plocha –
ostatní komunikace v kat. území Klokočov u Vítkova, id. 2/24, za účelem zřízení zemní
přípojky kabelového vedení NN v rámci stavby „Klokočov, p.č. 2138/23, příp. NN“,
k pozemku parc. č. 2138/23 zahrada a k plánované novostavbě na tomto pozemku, 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. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol.
ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ:
CZ25371517, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč
3.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-8025375/2-7 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. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, 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.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné Z: S,VFO
T: 8/2020
přenechání části pozemku parc. č. 2691/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
území Klokočov u Vítkova, id. 2/24, k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128025375/2-7 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.
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692/12

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 552 ostatní plocha –
ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem zřízení plynovodní přípojky v rámci
stavby „Samoobslužná plnící stanice CNG“ k pozemku parc. č. 2496/4 ostatní plocha,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. Z-Group a. s., třída
Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČ: 63487799, DIČ: CZ63487799, bude oprávněným
z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem, který
nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu za účelem vybudování plynovodní přípojky v pozemku parc. č.
552 ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemku parc. č. 2496/4 ostatní plocha v rámci
stavby „Samoobslužná plnící stanice CNG“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČ:
63487799, DIČ: CZ63487799, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné Z: S,VFO
T: 8/2020
přenechání části pozemku parc. č. 552 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.

693/12

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1723 ostatní plocha ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem výměny vodovodního řadu v rámci
stavby „Vítkov – ul. Dělnická II, výměna vodovodního řadu“, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem, který nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o
právu umístit a provést stavbu za účelem výměny vodovodního řadu v pozemku parc. č.
1723 ostatní plocha v kat. území Vítkov v rámci stavby v rámci stavby „Vítkov – ul.
Dělnická II, výměna vodovodního řadu“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním
ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, jako
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu - dočasné Z: S,VFO
přenechání části pozemku parc. č. 1723 ostatní plocha v kat. území Vítkov
T: 8/2020
k bezúplatnému užívání, podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM platnosti.

694/12

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1398/27 ze dne 29. 8. 2018, smlouvu o zřízení
služebnosti za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení a optického
rozvaděče vnitřního komunikačního zařízení v rámci stavby „11010-077397
CG7M_T_OPVIS_2_OK“ v pozemcích parc. č. 817/1 ostatní plocha a parc. č. 826/4
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 944, v kat. území Vítkov mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. CETIN a.s., sídlo:
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063,
zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská
1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená
na základě plné moci společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.,
se sídlem Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435,
zastoupena jednatelem společnosti Leonhardem Řehulkou, jako oprávněným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
695/12

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 50/2 ze dne 14. 11. 2018, smlouvu o zřízení
věcného břemene služebnosti č. IZ-12-8001235/3 za účelem vybudování přeložky
nadzemního vedení NN v rámci stavby „Vítkov, Opavská 57, Prusková, přel.NN“,
v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní plocha a parc. č. 1354 ostatní plocha v kat. území
Vítkov 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 č. PM/II-028/2019 ze
dne 4. 2. 2019, spol. Albreko s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy,
IČO: 25371517, DIČ: CZ25371517, zastoupena jednatelem společnosti Luďkem
Kellnerem, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-8001235/3 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 8/2020

Z: S,VFO
T: 8/2020

696/12

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 541/9 ze dne 11. 12. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČO: 45193665, DIČ: CZ45193665,
jako kupujícím, na prodej části pozemku parc. č. 36/3 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 98-270/2019 díl d o výměře 2 m2 v kat. území Jelenice, který je
přisloučen k pozemku kupujícího parc. č. 36/5 zahrada za dohodnutou základní kupní
cenu ve výši Kč 460,- stanovenou znaleckým posudkem č. 2546-83/2019 ze dne 25. 10.
2019 vyhotoveném Ing. Jitkou Ševčíkovou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. srpna Z: S,VFO
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 8/2020
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

697/12

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 539/9 ze dne 11. 12. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
, trvale
bytem
, doručovací adresa
, jako kupujícím, na prodej části pozemku parc. č.
2594/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 3409-15/2020 pozemku
parc. č. 2594/69 trvalý travní porost o výměře 367 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. srpna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

698/12

699/12

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 464/8 ze dne 6. 11. 2019, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
,
a
, nar.
,
trvale bytem
, jako kupujícími, na prodej části pozemku parc. č. 1770/1 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 3426-23/2020 pozemku parc. č. 1770/6 zahrada o výměře 127
m2 v kat. území Vítkov 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 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 165 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelů če. 228 na Podhradí, chatoviště U dubu, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 750,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 8/2020

Z: VFO
T: 8/2020

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o
Z: VFO
výměře cca 165 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov T: 8/2020
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů če. 228 na Podhradí, chatoviště U dubu, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadateli, nejpozději však do 31. srpna 2020.
700/12

Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 370/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 1036 m2 , popř. jeho část o výměře cca 750 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem), v kat. území Vítkov spol. KOVOMAT JAZ s. r. o., sídlo:
Sportovní 599, 742 45 Fulnek, IČO: 03454347, DIČ: CZ03454347, za účelem scelení
celého areálu společnosti KOVOMAT JAZ s. r. o. a jeho oplocení, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 600,-/m2, popř. a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu
kupujícím, dle důvodové zprávy.

701/12

Revokuje usnesení ZM č. 631/11 ze dne 26. 2. 2020:
„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. území Vítkov jako pozemek u RD čp. 765 na Lipové ul. ve Vítkově.“

702/12

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 65 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 65 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek u RD čp. 765 na Lipové ul. ve Vítkově.
3. Ukládá informovat žadatele o možnosti vypracování svého znaleckého posudku na
vlastní náklady.

Z: VFO
T: 5/2020
Z: VFO
T: 5/2020

703/12

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 637/11 ze dne 26. 2. 2020 darovací smlouvu č.
OP/21/j/2020/TSÚ/Rol mezi Městem Vítkovem, jako dárcem, 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 obdarovaným, na bezúplatný převod části 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 obdarovaného parc. č. 3235/1 ostatní
plocha – silnice, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou organizací, a to nejpozději do 31.
T: 8/2020
srpna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

704/12

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2020.

705/12

1. Schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla pro poskytování individuálních dotací na web města.

Z: VFO
T: 2/2021

Z: VFO
T: 5/2020

706/12

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 6/2020
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 6/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Z: VFO
T: 5/2020

707/12

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Správa bytového fondu města
Vítkova, p. o., IČO: 00489557, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši
500.000, -- Kč na investiční akci ČOV Podhradí.
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708/12

709/12

710/12

711/12

712/12

2. Ukládá informovat ředitelku Správy bytového fondu města Vítkova, p. o., o změně
závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 5/2020

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času Vítkov,
p. o., IČO: 73214892, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 414.874,84
Kč.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o., o změně závazného
ukazatele.

Z: VFO
T: 5/2020

1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na roky 2021-2022 dle přílohy č.
1 důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit schválený střednědobý výhled města Vítkova na roky 2021-2022.

Z: VFO
T: 5/2020

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium Vítkov,
p.o., IČO: 69987181 k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium Vítkov,
p.o., IČO: 69987181 k 30. 6. 2020.

Z: VOS
T: 8/2020

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 30. 6. 2020.

Z: VOS
T: 8/2020

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 30. 6. 2020.

Z: VOS
T: 8/2020

713/12

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu města Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 00489557, k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu města Vítkov, Z: VOS
příspěvková organizace, IČO: 00489557, k 30. 6. 2020.
T: 8/2020

714/12

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494 k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494 k 30. 6. 2020.

715/12

Bere na vědomí zprávu o přípravě koupaliště ve Vítkově na sezónu 2020.

716/12

1. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO: 69987181,
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „20.výzva MAS OPAVSKO – IROP –
VZDĚLÁVÁNÍ 2020“ dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele ZŠaG Vítkov o usnesení zastupitelstva města.

717/12

1. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO: 69987181,
100% předfinancování projektu v rámci dotačního titulu „20.výzva MAS OPAVSKO –
IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2020“ formou návratné finanční výpomoci od zřizovatele.
2. Ukládá zahrnout finanční prostředky na předfinancování projektu do rozpočtu města na
rok 2021.

718/12

Neschvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO: 69987181,
poskytnutí prostředků na pokrytí 5 % spolupodílu z rozpočtu zřizovatele na projekt v rámci
dotačního titulu „20.výzva MAS OPAVSKO – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2020“.

719/12

1. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce
2020“ na realizaci projektu „Na toulkách Vítkovskem“ v celkové výši max. 96 000 Kč.
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Z: VOS
T: 8/2020

Z: VOS
T: 4/2020

Z: VFO,VOS
T: 12/2020

2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském
kraji v roce 2020“ na realizaci projektu „Na toulkách Vítkovskem“ 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 2020“ na realizaci projektu „Na
toulkách Vítkovskem“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
720/12

1. Schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu
„Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525)
v celkové výši 2 921 001,33 Kč.
2. Souhlasí s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/092/0014525 k
projektu „Přívětivý úřad Vítkov“, registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525.
3. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2021 finanční prostředky na
financování realizace projektu „Přívětivý úřad Vítkov“.
4. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2022 finanční prostředky na
financování realizace projektu „Přívětivý úřad Vítkov“.

721/12

Schvaluje Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory.

722/12

Bere na vědomí zápis a usnesení z 12. jednání finančního výboru konaného dne 27.4.2020.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: S,VOS
T: 5/2020

Z: VFO,VOVS
T: 12/2020
Z: VFO,VOVS
T: 12/2021

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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