USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 11. prosince 2019
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 500/9 do č. 569/9)
Zastupitelstvo města:
500/9
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 29. října a 19. listopadu 2019.
501/9

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

502/9

Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce, v konkrétním
případě nezbytně nutné k výkonu funkce u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou
v pracovním poměru.

503/9

Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální částkou ve výši 200,- Kč/1hodinu,
nejvýše však do částky 1000,- Kč, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, a to od 1.1.2020.

504/9

1. Schvaluje Přílohu č. 1 - Zásady pro použití prostředků Fondu zaměstnavatele s účinností
od 1. 1. 2020.
Z: T
2. Ukládá předložit případné návrhy na změny fondu zaměstnavatele.
T: 12/2020

505/9

1. Schvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu pana
a vypuštění navržené plochy veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch –
navržené komunikace na pozemku parc.č. 1039/2 k.ú. Klokočov u Vítkova v části
u hřiště.
2. Ukládá pořizovateli prověřit možnost vypuštění plochy veřejného prostranství
s převahou zpevněných ploch v rámci projednávání Změny č. 2 územního plánu
Vítkova a prověření redukce navržených ploch pro bydlení.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 1/2020

1. Schvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu finančního odboru Města
Vítkova a změnu části plochy veřejného prostranství na pozemku parc.č. 864/15 k.ú.
Nové Těchanovice na plochu smíšenou obytnou dle předloženého geometrického plánu.
2. Ukládá pořizovateli prověřit možnost zapracování požadavku změny části veřejného
prostranství na plochu smíšenou obytnou do změny č. 2 územního plánu Vítkova.

Z: VOVÚPŽP
T: 4/2020

506/9

507/9

Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování prostor pro spisovnu v r. 2019.

508/9

1. Neschvaluje v současné době zřízení spisovny v objektu v ulici Vodní 636.
2. Ukládá pokračovat v monitorování dalších prostor vhodných pro zřízení nové spisovny
dle zákona.

509/9

1. Rozhodlo poskytnout příspěvek starostovi, místostarostovi a členům Zastupitelstva
města Vítkova (pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich
aktivní účastí u svatebních obřadů v roce 2019, a to ve výši 400,- Kč za jeden den dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit příspěvky starostovi, místostarostovi a členům Zastupitelstva města
Vítkova (pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich
aktivní účastí u svatebních obřadů v roce 2019, a to ve výši 400,- Kč za jeden den dle
důvodové zprávy.
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Z: VOVÚPŽP
T: 4/2020

Z: VOVS
T: 12/2020

Z:
VOSČŽÚ,VOVS
T: 1/2020

3. Rozhodlo stanovit příspěvek starostovi, místostarostovi a členům Zastupitelstva města
Vítkova (pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich
aktivní účastí u svatebních obřadů s účinností od 1. 1. 2020, a to ve výši 500,- Kč za
jeden den a předávat jednou ročně, vždy ke konci roku, podklady pro vyplacení tohoto
příspěvku mzdové účtárně, aby došlo k jeho vyplacení v lednovém výplatním termínu
pro mzdy za měsíc prosinec.
510/9

511/9

512/9

513/9

514/9

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.

1. Bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen
ASZ).
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu spolupráce s ASZ.

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu VISK3, na pořízení výpočetní techniky
pro pobočku městské knihovny ve Vítkově – Klokočov.
2. Souhlasí v případě získání dotace s předfinancováním pořízení výpočetní techniky pro
pobočku městské knihovny ve Vítkově – Klokočov.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu VISK3, na pořízení výpočetní techniky pro
pobočku městské knihovny ve Vítkově – Klokočov.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu KNIHOVNA 21. STOLETÍ, na pořízení
deskových her pro městskou knihovnu ve Vítkově.
2. Souhlasí v případě získání dotace s předfinancováním pořízení deskových her pro
městskou knihovnu ve Vítkově.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu KNIHOVNA 21. STOLETÍ, na pořízení
deskových her pro městskou knihovnu ve Vítkově.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
1. Ukládá seznam problémů vzešlých z veřejného projednání TOP 10 města Vítkova
a Školního fóra 2019 zapracovat do návrhu akčního plánu.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města zprávu o průběžném plnění úkolů.

Z: VOSV
T: 12/2020

Z: VOSV
T: 12/2020

Z: S,VOK,
T: 12/2019
Z: S,VOK,VFO
T: 3/2020

Z: S,VOK
T: 12/2019
Z: S,VOK,VFO
T: 3/2020
Z: MS,VOS
T: 2/2020
Z: S,T,VOK
T: 12/2020

3. Bere na vědomí výsledky Školního fóra 2019.
515/9

Bere na vědomí zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2019.

516/9

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za rok
2019 a připravovaných akcích na rok 2020.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za rok
2020 a připravovaných akcích na rok 2021.

Z: VOS
T: 12/2020

1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu rozvoje města Vítkova za rok 2019.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za
rok 2020.

Z: MS,VOS
T: 12/2020

517/9

518/9

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora bydlení, podprogramu
117D063 – Technická infrastruktura, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na
projekt „8 TI Vítkov“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci programu Podpora bydlení, podprogramu
117D063 – Technická infrastruktura, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na
projekt „8 TI Vítkov“.
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Z: VOS
T: 21.1.2020

519/9

1. Schvaluje projekt následného využití revitalizovaného území po odstranění stavby Lesní
č.p. 147 Vítkov.
2. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora revitalizace území,
podprogramu 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách,
vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt „Odstranění stavby Lesní č.p.
147, Vítkov“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
3. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci programu Podpora revitalizace území,
Z: VOS
podprogramu 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách,
T: 14.2.2020
vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt „Odstranění stavby Lesní č.p.
147, Vítkov“.

520/9

Schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji v roce 2020 vyhlášeném Moravskoslezským krajem na
projekt „Na toulkách Vítkovskem“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.

521/9

Bere na vědomí zápis z 9. jednání sportovního výboru konaného dne 13. 11. 2019.

522/9

1. Schvaluje Koncepci sportovního areálu ve správě Střediska volného času Vítkov, p. o.,
IČ: 73214892 z 10. 10. 2019.
2. Souhlasí se stanovením priorit sportovišť ve sportovním areálu sportovním výborem.
3. Ukládá zahájit projekční práce dle stanovených priorit (minigolf, tribuna a skatepark).

523/9

524/9

525/9

526/9

527/9

Z: VOS
T: 3/2020

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

Z: ŘZŠaG
T: 12/2019

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Střediska volného času
Vítkov, p.o., IČ: 73214892 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Střediska volného času Vítkov, p.o.,
IČ: 73214892 dle důvodové zprávy.

Z: ŘSVČ
T: 12/2019

1. Vydává obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Vítkova.
2. Ukládá obecně závaznou vyhlášku vyvěsit na úřední desku Města Vítkova.
1. Vydává Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od
1.1.2020.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova na úřední
desce města.
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času, p. o., IČ: 73214892, ve
výzvě Moravskoslezského kraje – Program na podporu technických
a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního
vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020, na projekt „Polytechnika v SVČ
Vítkov 2020“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci Střediskem volného času, p. o., IČ: 73214892, ve výzvě
Moravskoslezského kraje – Program na podporu technických a přírodovědných aktivit
v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním
postižením v roce 2020, na projekt „Polytechnika v SVČ Vítkov 2020“.

528/9

Bere na vědomí předložené varianty Studie veřejného prostranství (projektu regenerace
území brownfieldu) v rámci připravovaného projektu ,,Regenerace brownfieldu na parc.
č. 718/1, k.ú. Vítkov".

529/9

Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 15/2019
dle přílohy č. 1.

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 11. 12. 2019

Strana 3 (celkem 11)

Z: VOS
T: 12/2019

Z: VOS
T: 12/2019

Z: VOS,ŘSVČ
T: 2/2020

530/9

1. Schvaluje:
1) změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením
č. 16/2019 dle přílohy č. 1,
2) změnu závazného ukazatele pro Technické služby města Vítkova, p.o.,
spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 3.058.657, -- Kč,
3) změnu závazného ukazatele pro Technické služby města Vítkova, p.o.,
spočívající v navýšení investičního příspěvku o částku 1.100.000, -- Kč,
4) změnu závazného ukazatele pro Technické služby města Vítkova, p.o.,
spočívající ve snížení částky odvodů z odpisů o 178.476, -- Kč,
5) změnu závazného ukazatele pro Středisko volného času Vítkov, p.o.,
spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 73.903,60 Kč.
6) změnu závazného ukazatele pro Mateřskou školu Vítkov, p.o., spočívající
v navýšení provozního příspěvku o částku 4.476, -- Kč a zároveň o
zvýšení odvodu z odpisů o částku 4.476, -- Kč,
7) změnu závazného ukazatele pro Základní školu a gymnázium Vítkov, p.o.,
spočívající ve snížení provozního příspěvku o částku 41.685, -- Kč.
2. Ukládá odvod z fondu investic příspěvkové organizaci Středisko volného času Vítkov,
p.o. ve výši 27.955,60 Kč.
3. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 16/2019 dle přílohy č. 1.
4. Ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací Středisko volného času Vítkov,
p.o., Technické služby města Vítkova, p.o., Mateřskou školu Vítkov, p.o. a Základní
školu a gymnázium Vítkov, p.o., o změně závazných ukazatelů.

Z: ŘSVČ
T: 12/2019
Z: VFO
T: 12/2019
Z: VOS
T: 12/2019

531/9

1. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která je účinná od 1. 1. 2020.
2. Ukládá uveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz
Z: VFO
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních T: 12/2019
odpadů.

532/9

1. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, která je účinná
od 1. 1. 2020.
2. Ukládá uveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.
Z: VFO
T: 12/2019

533/9

1. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, která je účinná od 1. 1. 2020.
2. Ukládá uveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.

534/9

Z: VFO
T: 12/2019

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 455/8 ze dne 6. 11. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
,
a
, nar.
,
, jako
kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 799-155/97 díl d1 o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov, který je přisloučen
k pozemku žadatelů parc. č. 1706/34, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 28. února 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 2/2020
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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535/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 456/8 ze dne 6. 11. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
,
a
, nar.
,
, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 799-161/97 díl j1 o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov, který je
přisloučen k pozemku žadatelů parc. č. 1706/28, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 28. února 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 2/2020

536/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 457/8 ze dne 6. 11. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a p.
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1706/1
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 799-153/97 díl a1 o výměře 2 m2 v kat.
území Vítkov, který je přisloučen k pozemku žadatele parc.
č. 1706/37, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 28. února 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 2/2020
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

537/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 458/8 ze dne 6. 11. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a p.
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č.
1706/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 799-159/97 díl h1 o výměře 2 m2
v kat. území Vítkov, který je přisloučen k pozemku žadatele parc. č. 1706/30, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 28. února 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení T: 2/2020
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

538/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 413/7 ze dne 28. 8. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
,a
, nar.
,
bytem
,
jako kupující, na prodej částí pozemků parc. č. 37/1 ostatní plocha a parc. č. 2260/1
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3207-65/2019 pozemky parc. č. 37/4
ostatní plocha o výměře 39 m2 a parc. č. 2260/4 ostatní plocha o výměře 17 m2 v kat.
území Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 28. února 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

539/9

540/9

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 320 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatele če.
ve Vítkově - Podhradí, chatoviště U Dubu, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če.
ve Vítkově - Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za
vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu žadatelem, nejpozději však do 30. dubna 2020.
1. Bere na vědomí žádost p.
, nar.
, trvale bytem
, o prodej pozemku parc. č. 442 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
24 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatele.
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Z: VFO
T: 2/2020

Z: VFO
T: 4/2020

2. Rozhodlo projednat žádost p.
, nar. 1
, trvale bytem
, o prodej pozemku parc. č. 442 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
24 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatele, až po změně
územního plánu, který v této lokalitě řeší obchvat náměstí J. Zajíce, dle důvodové
zprávy.
541/9

1. Rozhodlo prodat část 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 kupní cenu ve výši Kč 460,- stanovenou
znaleckým posudkem č. 2546-83/2019 a úhradu nákladů za vypracování geometrického
plánu kupujícím.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část 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 T: 3/2020
přisloučen k pozemku kupujícího parc. č. 36/5 zahrada za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 460,- stanovenou znaleckým posudkem č. 2546-83/2019 ze dne 25. 10. 2019
vyhotoveném
.

542/9

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2880/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 926 m2 vč. komunikace vybudované na tomto pozemku v kat. území Vítkov
do vlastnictví města od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem bude hradit město.
2. Ukládá FO požádat ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
Z: VFO
69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, prostřednictvím
T: 12/2020
Územního pracoviště Ostrava, odboru Odloučené pracoviště Opava, Praskova 194/11,
746 55 Opava, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2880/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 926 m2, vč. komunikace vybudované na tomto pozemku, v kat.
území Vítkov.

543/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 468/8 ze dne 6. 11. 2019, kupní smlouvu mezi
, nar.
, bytem
, id. ½, a
, nar.
, bytem
, id. ½, jako
prodávající, a Městem Vítkovem, jako kupující, na koupi částí pozemků parc. č. 1237
ostatní plocha a parc. č. 1301 zahrada, a to dle geometrického plánu č. 3239-102/2019
pozemky parc. č. 1237/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 1301/2 zahrada o
výměře 108 m2 v kat. území Vítkov za účelem rozšíření komunikace Polní ul. za kupní
cenu Kč 600,-/m2, + 600,- Kč jako kompenzaci za zmenšení parcely cca 1 m2 z důvodu
zaokrouhlení, dle přiloženého návrhu smlouvy. Po výstavbě oplocení výše jmenovanými
uhradí město p.
a p.
fakturu za materiál použitý k výstavbě tohoto
oplocení (technická specifikace dle důvodové zprávy).
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 28. února 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM o uzavření
T: 2/2020
smlouvy platnosti.

544/9

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 3204/24 orná půda o výměře 5823 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města od spol. Ferrum Pro, IČ: 25539388, Boženy Němcové 229,
749 01 Vítkov za kupní ceny Kč 1.199.538,- + 21 % DPH, tj. Kč 251.902,98, celkem
tedy po zaokrouhlení Kč 1.451.441,-, dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem
bude hradit město.
2. Ukládá FO předložit ZM návrh kupní smlouvy.
Z: VFO
T: 2/2020

545/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 406/7 ze dne 28. 8. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
,
a
, nar. 1
,
trvale bytem
, jako kupující, na prodej částí pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha,
a to dle geometrického plánu č. 583-181/2019 pozemků parc. č. 840/16 ostpl. o výměře
98 m2 a parc. č. 840/17 ostpl. o výměře 42 m2 v kat. území Nové Těchanovice
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 11. 12. 2019

Strana 6 (celkem 11)

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 28. února 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
546/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 407/7 ze dne 28. 8. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
,a
, nar.
,
trvale bytem
, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha, a
to dle geometrického plánu č. 583-181/2019 pozemku parc. č. 840/18 ostpl. o výměře
342 m2 v kat. území Nové Těchanovice za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 28. února 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 2/2020

Z: VFO
T: 2/2020

547/9

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 411/7 ze dne 28. 8. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupující, na prodej částí pozemků parc. č. 839/1
trvalý travní porost a parc. č. 840/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 583181/2019 pozemků parc. č. 839/16 trvalý travní porost o výměře 68 m2 a parc. č. 840/15
ostatní plocha o výměře 186 m2 v kat. území Nové Těchanovice za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 28. února 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
T: 2/2020
usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

548/9

1. Bere na vědomí sdělení
, zmocnitele
, nar.
, bytem
, k prodeji pozemků ze dne
19. 11. 2019.
2. Nesouhlasí s návrhem ceny dle znaleckého posudku předloženého
.
3. Ukládá informovat
o rozhodnutí ZM.

549/9

Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 676/14 ostatní plocha – ostatní komunikace
a parc. č. 676/39 ostatní plocha – ostatní komunikace o souhrnné výměře cca 260 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemky u chaty žadatelky če.
v Zálužné, chatoviště U Mlýna, po změně územního
plánu (zrušení cesty), za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující.

550/9

Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 676/14 ostatní plocha - ostatní komunikace
o výměře cca 20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek u chaty žadatele če. v Zálužné, chatoviště U mlýna, po
změně územního plánu (zrušení cesty), za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.

551/9

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1350/7 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování zemního kabelového vedení NN v rámci
stavby „Vítkov, Opavská, p. č. 1350/18, smyčka NN“, 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 600,- + DPH
v zákonné výši.

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 11. 12. 2019

Strana 7 (celkem 11)

Z: VFO
T: 1/2020

2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1350/7 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8017376/2 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, v pozemku parc. č. 1350/7 ostatní plocha v kat. území
Vítkov za účelem vybudování zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Vítkov,
Opavská, p. č. 1350/18, smyčka NN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8017376/2 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. března 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: 3/2020

552/9

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní
plocha, parc. č. 1420 ostatní plocha a parc. č. 1345 ostatní plocha v kat. území Vítkov
za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky, venkovního rozvodu vody
a kanalizační přípojky, vč. vybudování zpevněné plochy v pozemku parc. č. 1350/7,
k pozemkům parc. č. 1350/18 ostatní plocha a parc. č. 1353 ostatní plocha, a k plánované
výstavbě rodinného domu na těchto pozemcích na Opavské ul. ve Vítkově, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu ve výši Kč 4.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemku, a
, nar. 1
, bytem
, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
Z: S,VFO
o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2020.
T: 3/2020
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

553/9

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 198/4 ostatní plocha
v kat. území Jelenice za účelem zřízení podzemního vedení NN k pozemkům parc.
č. 177/2 a parc. č. 177/16 a k plánované výstavbě RD na těchto pozemcích, 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 12. 2. 2019 č. PM/II-075/2019, spol.
Profiprojekt, s. r. o., se sídlem Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek,
IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 4.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. IV-12-8017466/VB002, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku, 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 12. 2. 2019 č. PM/II-075/2019, spol. Profiprojekt, s. r. o., se sídlem
Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319, jako
stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
Z: S,VFO
o právu umístit a provést stavbu č. IV-12-8017466/VB002 se jmenovanou společností,
T: 3/2020
a to nejpozději do 31. března 2020. 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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554/9

1. Rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru mezi Městem Vítkov a Komerční bankou, a. s., se
sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, IČO: 45317054, ve výši 30 mil. Kč na období
čerpání dvou let s pevnou úrokovou sazbou 1,68 % p. a.
2. Ukládá podepsat smlouvu o úvěru mezi Městem Vítkov a Komerční bankou, a. s., se
sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, IČO: 45317054, ve výši 30 mil. Kč na období
čerpání dvou let s pevnou úrokovou sazbou 1,68 % p. a.
3. Ukládá zahrnout do rozpočtu města na rok 2020 částku ve výši 30 mil. Kč jako
financování rozpočtu prostřednictvím přijatého úvěru.

Z: VFO
T: 12/2019
Z: VFO
T: 12/2019

555/9

1. Schvaluje rozpočet města Vítkova na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
- příjmy běžného roku ve výši 154.366 tis. Kč,
- výdaje běžného roku ve výši 212.508 tis. Kč,
- saldo (rozdíl) příjmů a výdajů běžného roku ve výši 58.142 tis. Kč,
- financování celkem 58.142 tis. Kč, z toho kladné financování ve výši 64.342 tis. Kč
prostřednictvím zapojení vlastních prostředků z minulých let a přijatého úvěru
a záporné financování ve výši 6.200 tis. Kč z důvodu splácení úvěrů minulých let,
- finanční vztahy a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízeným městem
Vítkov,
- rozpočtový rámec výdajů na veřejnou finanční podporu pro individuální dotace do
výše 2.747 tis. Kč,
- tvorbu Fondu zaměstnavatele ve výši 1.550 tis. Kč a tvorbu Fondu rozvoje a rezerv ve
výši 1.405 tis. Kč,
- povinnou rezervu na krizové řízení ve výši 200 tis. Kč,
- rozpočtový rámec investičních výdajů pro osadní výbory do výše 860 tis. Kč,
- rozpočtový rámec výdajů na poskytování investičních prostředků obyvatelstvu do
výše 6.250 tis. Kč.
2. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů pravomoci rady města:
- k provádění rozpočtových opatření spočívající v zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů do příjmů a výdajů,
- k provádění všech dalších rozpočtových opatření, pokud tyto změny nezvyšují
celkovou výši výdajů města aktuálně schválenou zastupitelstvem města,
- k provádění změn závazných ukazatelů všech příspěvkových organizací zřízených
městem Vítkov.
3. Bere na vědomí rozpis rozpočtu města Vítkova na rok 2020 dle příloh č. 2-5
předloženého materiálu.
4. Ukládá provést rozpis rozpočtu na rok 2020.
Z: VFO
T: 12/2019
5. Ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací o schválených závazných
Z: VOS
ukazatelích.
T: 12/2019

556/9

1. Schvaluje změnu účelu využití dotace Smíšeného pěveckého sboru Komenský, z. s.,
Dělnická 1006, 74901 Vítkov dle důvodové zprávy.
2. Ukládá finančnímu odboru vzít na vědomí změnu využití dotace při závěrečném
vyúčtování.

Z: VFO
T: 12/2019

1. Schvaluje změnu účelu využití dotace Tělovýchovné jednotě Vítkov, z. s., Husova 653,
749 01 Vítkov, IČ: 44941412, oddíl boxu dle důvodové zprávy.
2. Ukládá finančnímu odboru vzít na vědomí změnu využití dotace při závěrečném
vyúčtování.

Z: VFO
T: 12/2019

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tis. Kč/ks od TS Vítkov, p. o.,
IČ:00037494, na město Vítkov, v hodnotě 46 410,- Kč, dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tis. Kč/ks TS Vítkov p. o.,
IČ:00037494 v hodnotě 46 410,- Kč, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tis. Kč/ks TS Vítkov p. o., IČ: 00037494,
v hodnotě 46 410,- Kč, dle důvodové zprávy.

Z: ŘTS
T: 12/2019

557/9

558/9

559/9

Bere na vědomí zprávu o činnosti Venkovského mikroregionu Moravice.
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560/9

1. Bere na vědomí zprávy o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady za období od
1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
2. Schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši dle důvodové
zprávy.
3. Schvaluje Plán práce a Plán kontrol finančního a kontrolního výboru pro rok 2020 a Plán
práce sportovního výboru pro rok 2020.
4. Ukládá vyplatit peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši dle důvodové
zprávy.
5. Ukládá předložit zprávy o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady za období
od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 včetně návrhů peněžního plnění.

Z: VVS
T: 12/2020
Z: MS
T: 10/2020

561/9

1. Bere na vědomí zprávu se žádostí o snížení početního stavu strážníků MP Vítkov.
2. Souhlasí se snížením početního stavu strážníků MP Vítkov ze současného počtu osmi
strážníků na celkový počet sedm strážníků dle důvodové zprávy.

562/9

1. Bere na vědomí rezignaci p.
na člena osadního výboru Prostředního Dvora.
2. Určuje p.
, bytem
, jako člena Osadního výboru
Prostředního Dvora.
3. Ukládá informovat předsedu OV Prostředního Dvora.
Z: MS
T: 12/2019

563/9

1. Bere na vědomí rezignaci p.
na člena kontrolního výboru.
2. Volí
, bytem Komenského 154, Vítkov, za člena kontrolního výboru.

564/9

1. Rozhodlo poskytnut účelovou dotaci města Střední škole Odry, p. o. na stipendium žáků
oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a oboru 65-51-H/01 Kuchař –
číšník pro školní rok 2020/2021, dle platného Stipendijního řádu organizace Střední
školy, Odry, příspěvkové organizace.
2. Schvaluje stipendijní řád Střední škole Odry, p.o., Sokolovská 647/1, 742 35 Odry,
IČ: 00577910.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na stipendium žáků školy uzavřenou
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870 a Střední školou,
Odry, p. o., Sokolovská 647/1, 742 35 Odry, IČ: 00577910.
4. Ukládá finančnímu odboru poskytnout účelovou dotaci Střední škole Odry p. o. dle
Z: VFO
podkladů vždy k pololetnímu vyhodnocení.
T: 1/2021, 6/2021
5. Ukládá zapracovat částku 250 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2021.
Z: VFO
T: 12/2020

565/9

1. Souhlasí s odkupem bývalého areálu TQM ve Vítkově.
2. Ukládá zahájit jednání o odkupu bývalého areálu TQM ve Vítkově.

566/9

1. Schvaluje:
- Smlouvu č. 2019/275 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.
, bytem J
.
- Smlouvu č. 2019/276 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
150.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a
, nar. 1
, bytem
.
- Smlouvu č. 2019/282 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši 150.000,- Kč,
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a
, nar.
, bytem
.
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Z: S,MS
T: 1/2020

2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvy č. 2019/275, č. 2019/276 a č. 2019/282.
567/9

1. Schvaluje Pravidla pro čerpání finančních prostředků pro místní části s účinností od
1.1.2020.
2. Ukládá informovat osadní výbory o přijatých pravidlech a mechanismu, jakým bude
podle nich postupováno.

568/9

Bere na vědomí zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 25.11.2019.

569/9

Bere na vědomí zápis a usnesení finančního výboru ze dne 9.12.2019.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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T: 1/2020

Z: S,VFO
T: 1/2020

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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