USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 24. listopadu 2010
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 18/2 do č. 86/2)
Zastupitelstvo města:
18/2
Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 6.října a 21.října 2010.
19/2

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města včetně přehledu všech
přecházejících usnesení z volebního období 2006-2010.

20/2

Schvaluje změnu termínů usnesení z volebního období 2006-20010 č. 1560/26,
1656/30; 1657/30; 1658/30; 1659/30; 1660/30; 1661/30; 1663/30; 1664/30; 1665/30;
1666/30; 1667/30; 1815/32 z 11/2010 na 4/2011.

21/2

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Schvaluje komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve Vítkově na
období 2010 -2014.
3. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních
služeb.

22/2

23/2

1. Schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
50.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s vydáním publikace Lidé
Vítkovska.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
úhradu nákladů souvisejících s vydáním publikace Lidé Vítkovska mezi Městem
Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
3. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Rozhodlo o přijetí daru - 4 kusů kompletních přetlakových vzduchových izolačních
přístrojů s otevřeným okruhem včetně ochranných masek; v celkové hodnotě
159.979,20,- Kč, k dovybavení jednotky SDH Vítkov, dýchací technikou.
2. Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, ul.
28.října 117, Ostrava, PSČ 702 18 a Městem Vítkovem, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, PSČ 749 01, o darování 4 kusů kompletních přetlakových vzduchových
izolačních přístrojů s otevřeným okruhem včetně ochranných masek; v celkové
hodnotě 159.979,20,- Kč, k dovybavení jednotky SDH Vítkov, dýchací technikou.
3. Pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy uzavřené mezi
Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, Ostrava, PSČ 702 18 a Městem
Vítkovem, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, PSČ 749 01, o darování 4 kusů
kompletních přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem
včetně ochranných masek; v celkové hodnotě 159.979,20,- Kč, k dovybavení
jednotky SDH Vítkov, dýchací technikou.

24/2

Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov a škody na majetku
města.

25/2

1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2010.
2. Ukládá vykrýt ztrátu z provozu koupaliště ve výši 210 492,-Kč ze střediska čistota
města.

26/2

1. Bere na vědomí Žádost o schválení nákupu kompaktoru na skládku v Nových
Těchanovicích a způsob jeho financování dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje nákup kompaktoru na skládku v Nových Těchanovicích za
předloženou cenu TS Vítkov ve výši 1 450 tis. Kč bez DPH.
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Z: VOSV
T: 11/2011

Z: S,VOK
T: 12/2010

Z: S,VOVS
T: 11/2010

Z: VOS
T: 12/2010

3. Schvaluje převzetí záruky na úvěr Technických služeb města Vítkov,
příspěvková organizace na nákup kompaktoru na skládku v Nových
Těchanovicích od KB Opava, expozitura Vítkov ve výši 1 450 tis. Kč
na dobu 5 let.
4. Ukládá předat usnesení ZM o převzetí záruky na úvěr Technických služeb města
Z: VOS
Vítkov, příspěvková organizace na nákup kompaktoru na skládku v Nových
T: 11/2010
Těchanovicích od KB Opava, expozitura Vítkov ve výši 1 450 tis. Kč na dobu 5 let
řediteli TS Vítkov.
5. Schvaluje vyřazení stávajícího kompaktoru KTO 150 formou prodeje za cenu
200.000,- Kč a jeho vyřazení z evidence a používání TS.
27/2

Schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel na
spolufinancování podílu města Vítkova – projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy Základní školy ve Vítkově“.

28/2

Schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel na
spolufinancování podílu města Vítkova – projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy Mateřské školy ve Vítkově“.

29/2

Schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel na
spolufinancování podílu města Vítkova – projektu „Rekultivace 0. etapy skládky TKO
Nové Těchanovice“.

30/2

1. Bere na vědomí přijetí dotace ve výši 1 668 891,60 Kč na investiční akci „Snížení
energetické náročnosti budovy Mateřské školy ve Vítkově“ v rámci Operačního
programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
(FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u
nepodnikatelské sféry).
2. Bere na vědomí smlouvu č. 09036423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi
Městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Státním fondem
životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.

31/2

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava dle důvodové zprávy.

Z: ŘZŠ
T: 12/2010

32/2

1. Schvaluje poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku do fondu oprav
v roce 2010 na financování opravy střechy, výměnu vchodových dveří a PVC ve
společných prostorách v budově č. p. 911 na Opavské ul. ve Vítkově ve výši
45 900,00 Kč, prostřednictvím správce SBF města Vítkova, příspěvkové organizace.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření, tj. navýšení neinvestičního příspěvku do fondu Z: VFO
oprav v roce 2010 na financování opravy střechy, výměnu vchodových dveří
T: 11/2010
a PVC ve společných prostorách v budově č. p. 911 na Opavské ul. ve Vítkově ve
výši 45 900,00 Kč, prostřednictvím správce SBF města Vítkova, příspěvkové
organizace.

33/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 054, tj.příjem neinvestičního transferu ze SR na
částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních
a zpevňujících dřevin s navýšením výdajů ve výši 69.400.,- Kč.

34/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 055, tj. navýšení příjmů o dotaci
z Moravskoslezského kraje a zároveň i výdajů ve výši 21.700,- Kč na uznatelné
výdaje spojené s činností JSDH na odbornou přípravu, dle důvodové zprávy.
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35/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 056, tj. přesun výdajů ve výši 205.000,- Kč na
zpracování projektové dokumentace pro nový vodní prvek.

36/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 057, tj. příjem neinvestiční dotace MK ČR na obnovu
střechy kaple v Zálužném s navýšením výdajů ve výši 150.000.,- Kč.

37/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 058, tj. přesun výdajů ve výši 156.913,20,- Kč na
posílení provozního příspěvku ZŠ Vítkov, Komenského 754 na sportovní zařízení.

38/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 059, tj. přesun výdajů ve výši 150.00 Kč na posílení
investičního příspěvku ZŠ Vítkov, Komenského 754 na sportovní zařízení.

39/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 060, tj. přesun výdajů ve výši 80.00 Kč na úhradu za
Studii proveditelnosti a organizaci výběrového řízení na rekonstrukci kina.

40/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 061, tj. přesun výdajů ve výši 720.000 Kč na úhradu
odměny v rámci výběru dodavatele zemního plynu v e-aukcích.

41/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 062, tj. přesun výdajů ve výši 175.000 Kč za
aktualizovanou projektovou dokumentaci a podání žádosti na akci Rekonstrukce
náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.

42/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 063, tj. přesun výdajů ve výši 302.875,25 Kč na
investiční příspěvek na realizaci rekonstrukce správní budovy Technickým službám
města Vítkova, příspěvkové organizaci.

43/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 064, tj. přesun výdajů ve výši 466.000 Kč na
investiční akci Vítkov- kanalizace ve Ztracené ulici.

44/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 065, tj. přesun výdajů ve výši 32.000 Kč na opravu
přepadu rybníka na ul. Komenského ve Vítkově.

45/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 066, tj. přesun výdajů ve výši 200.000 Kč na opravy
a zajišťování hřbitovů ve správě Technických služeb města Vítkova.

46/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 067, tj. navýšení výdajů o částku 107.169 Kč na
realizací projektu Jazyk není bariéra.

47/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 068, tj.příjem neinvestiční dotace
z Moravskoslezského kraje a navýšení výdajů ve výší 51.400 Kč na realizací projektu
Jistoty pro všechny.

48/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 069, tj.příjem neinvestiční dotace a navýšení výdajů
za úhradu výdajů souvisejících volbami do zastupitelstva města ve výši 185.440 Kč.

49/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 070, tj.příjem neinvestiční dotace a navýšení výdajů
na realizaci projektu Vytvoření školního informačního centra pro Základní školu
Vítkov, Opavská 22 v celkové výši 39.570 Kč.

50/2

Schvaluje rozpočtové opatření č.071, tj.ponížení příjmu z dotace o částku 1.038.788
Kč a rozpis příjmu dotace Rekonstrukce 0-té etapy TDO v N. Těchanovicích.

51/2

Schvaluje rozpočtové opatření č.072, tj.ponížení příjmu z neinvestiční dotace o částku
82.180,04 Kč, ponížení příjmu z investiční dotace o částku 313.904,25 Kč a rozpisy
obou příjmů dotace investiční akce Rekonstrukce Sportovního zařízení na Husově ul.
č. p. 653.

52/2

Schvaluje rozpočtové opatření č.073, tj. zrušení příjmu ve 5.520.000 Kč a výdaje ve
výši 6.139.200 Kč, na investiční akci Technologické centrum ORP Vítkov z důvodu
nerealizace převážné části investiční akce.
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53/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 074, tj. přesun výdajů ve výši 191.700,- Kč na
přidělení dotací (transferů) města na 2. pololetí roku 2010.

54/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 075, tj. navýšení výdajů o částku 433.000,- Kč na
akci ,, Jak se žije …“, .

55/2

Schvaluje rozpočtové opatření č. 076 , tj. přesun výdajů ve výši 45.900,- Kč na
navýšení neinvestičního příspěvku do fondu oprav.

56/2

1. Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o finanční přechodné výpomoci (o půjčce) ze
dne 18.11.2008 mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, příspěvkovou organizací, IČ69987181.
2. Pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o finanční přechodné
výpomoci (o půjčce) ze dne 18.11.2008 mezi Městem Vítkov a Základní školou
Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvkovou organizací, IČ69987181.

57/2

1. Vyhlašuje v souladu s usnesením ZM č. 1743/30 ze dne 30.6.2010 a č. 1764/31 ze
dne 1.9.2010 záměr města na prodej domu čp. 11 v Nových Těchanovicích,
stojícího na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.
č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2 v kat. území Nové
Těchanovice za základní kupní cenu Kč 1.336.490,-.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej domu čp. 11 v Nových
Těchanovicích, stojícího na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2 v kat. území
Nové Těchanovice za základní kupní cenu Kč 1.336.490,-.

Z: S, FO
T: 12/2010

Z: VFO
T: 11/2010

58/2

1. Vyhlašuje v souladu s usnesením ZM č. 1823/32 ze dne 6.10.2010 záměr města na
prodej garáže stojící na pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku
parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v kat. území Vítkov
za základní kupní cenu Kč 70.000,-.
Z: VFO
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej garáže stojící na pozemku parc.
T: 11/2010
č. 488 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 22 m2 v kat. území Vítkov za základní kupní cenu Kč 70.000,-.

59/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1079/26 ze dne 22.2.2006, o schválení
prodeje části pozemku parc. č. 1470 zahrada o výměře cca 3500 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, kupní smlouvu uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a Luďkem Tirolem, bytem Opavská 85, Vítkov.
2. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Luďkem Tirolem.
3. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy s jmenovaným, a to nejpozději do
Z: VFO
31. prosince 2010. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 12/2010
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

60/2

1. Vyhlašuje záměr města na prodej části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 1000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov jako pozemek k rekreaci.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc.
č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 1000 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci.

61/2

Neschvaluje prodej pozemků parc. č. 769 stpl. o výměře 619 m2 a parc.
č. 770 zahrada o výměře 183 m2 v kat. území Vítkov Milanu Hlavatému, bytem
Růžová 737/7, 742 35 Odry, za účelem výstavby provozovny drogerie a barev laků
TETA.

62/2

1. Vyhlašuje záměr města na prodej pozemku parc. č. 528/1 zahrada o výměře 475 m2
v kat. území Vítkov jako zahrada u RD.
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Z: VFO
T: 11/2010

2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 528/1 zahrada
o výměře 475 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada u RD.

Z: VFO
T: 11/2010

63/2

1. Rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 2748 ostpl. o výměře 21 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova jako pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka manželům
Ing. Jaroslavu Kupkovi a Jozefě Kupkové, bytem Klokočov 209, 747 47 Vítkov 3,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí kupujícími.
2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Ing. Jaroslavem
Kupkou a Jozefou Kupkovou.
3. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Ing. Jaroslavem Kupkou a Jozefou Kupkovou.
4. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy s jmenovanou, a to nejpozději do
Z: VFO
31. prosince 2010. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 12/2010
žadatelů, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje těmto žadatelům platnosti.

64/2

1. Vyhlašuje záměr města na prodej jedné části pozemku parc. č. 732/2 trvalý travní
porost o výměře cca 750 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty ev. č. 159.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej jedné části pozemku parc. č. 732/2
trvalý travní porost o výměře cca 750 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty
ev. č. 159.

Z: VFO
T: 11/2010

65/2

1. Schvaluje možnost úhrady kupní ceny při prodeji druhé části pozemku parc. č. 732/2
trvalý travní porost o výměře cca 418 m2 v kat. území Nové Těchanovice Blance
Tesaříkové, bytem Zálužné čp. 75, Vítkov, ve 4 splátkách.
2. Vyhlašuje záměr města na prodej druhé části pozemku parc. č. 732/2 trvalý travní
porost o výměře cca 418 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice jako zahrada u domu čp. 75.
3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej druhé části pozemku parc. č. 732/2 Z: VFO
T: 11/2010
trvalý travní porost o výměře cca 418 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada u domu čp. 75.

66/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 445/8 ze dne 31.10.2007, o schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 516/2 orná půda
a parc. č. 520/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního uložení přípojek
inženýrských sítí k novostavbě RD, smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Městem Vítkovem, jako povinný z věcného břemene, a manželi Vladimírem
a Janou Žídkovými, bytem Budišovská 1001, Vítkov, jako oprávnění z věcného
břemene.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a manželi Vladimírem a Janou Žídkovými.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene s jmenovanými,
a to nejpozději do 31. ledna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.

67/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 317/6 ze dne 27.6.2007, o schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 1104/1 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem podzemního uložení přípojek inženýrských sítí
k novostavbě RD, smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem
Vítkovem, jako povinný z věcného břemene, a manželi Gabrielou a Jiřím
Šavrdovými, bytem Nová 491, Vítkov, jako oprávnění z věcného břemene.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a manželi Gabrielou a Jiřím Šavrdovými.
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Z: VFO
T: 1/2011

3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene s jmenovanými,
a to nejpozději do 31. ledna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.

Z: VFO
T: 1/2011

68/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 978/15 ze dne 5.11.2008, o schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 89 stpl., parc.
č. 221 zahrada, parc. č. 223/2 zahrada a parc. č. 223/1 trvalý travní porost v kat.
území Klokočov u Vítkova za účelem podzemního uložení vodovodní přípojky
k novostavbě RD, smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem
Vítkovem, jako povinný z věcného břemene, a manželi Viktórií a Janem
Kazimírovými, bytem Klokočov 59, Vítkov 3, jako oprávnění z věcného břemene.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a manželi Viktórií a Janem Kazimírovými.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene s jmenovanými,
Z: VFO
a to nejpozději do 31. ledna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
T: 1/2011
pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.

69/2

1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 2689/1
ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení
vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 2138/2 a novostavbě RD na tomto
pozemku, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a Josef Dobocký,
bytem Klokočov 84, Vítkov 3, bude oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Josefem Dobockým.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Josefem Dobockým.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene s jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2011. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

70/2

Z: VFO
T: 1/2011

1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 110/1 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 115/1
a novostavbě RD na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a Radek Švihel a Ivona Kutálková, oba bytem Úvozní 578, Vítkov, budou
oprávnění z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Radkem Švihelem a Ivonou Kutálkovou.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Radkem Švihelem a Ivonou
Kutálkovou.
Z: VFO
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene s jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2011. Pokud v této
T: 1/2011
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
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71/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 3235/1
ostpl. a parc. č. 3225 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení kanalizace města
v rámci stavby „Rekonstrukce náměstí Jana Zajíce ve Vítkově - kanalizace,
odlučovač lehkých kapalin“, kdy Město Vítkov bude oprávněný z věcného břemene
a Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,
zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6,
IČ 00095711, bude povinný z věcného břemene. Jednorázový poplatek za zřízení
věcného břemene činí ve zvýhodněné výši částku Kč 1.000,- + DPH. Podmínkou je,
že město bude vlastníkem této kanalizace minimálně 5 let. V opačném případě bude
muset město zaplatit tuto jednorázovou úhradu v plné výši dle sazebníku platné
interní směrnice SSMSK v rozsahu omezení vlastnických práv stanoveném
geometrickým plánem!
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OP/96/d/2010/JaM uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Moravskoslezským
krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1,
702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6,
IČ 00095711.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. OP/96/d/2010/JaM uzavřenou mezi Městem Vítkovem
a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast.
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6,
IČ 00095711.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
Z: VFO
věcného břemene č. OP/96/d/2010/JaM s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul.
T: 5/2011
28. října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava,
Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, a to nejpozději do 31. května 2011.

72/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3206/10 ostpl.,
parc. č. 1695/1, parc. č. 1696/1, parc. č. 1696/3, parc. č. 1696/4, parc. č. 3207/1,
parc. č. 3207/9, parc. č. 3207/10 a parc. č. 3207/13, vše orná půda, v kat. území
Vítkov pro rozšíření kabelu NN v průmyslové zóně na Dělnické ulici ve Vítkově,
kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, zast. Ing. Stanislavem
Rychtářem, projekce elektro, se sídlem Zacpalova 27, Opava, IČ 10625534, bude
oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 10.000,-, vč.
DPH.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8004985/1 uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
4, zast. Ing. Stanislavem Rychtářem, projekce elektro, Zacpalova 27, Opava,
IČ 10625534.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8004985/1 uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4, zast. Ing. Stanislavem Rychtářem, projekce elektro, Zacpalova 27,
Opava, IČ 10625534.
Z: VFO
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8004985/1 se
T: 1/2011
zástupcem jmenované společnosti, a to nejpozději do 31. ledna 2011. 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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73/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1554, parc.
č. 3206/7, parc. č. 3206/10, parc. č. 3229/1, vše ostpl., a parc. č. 1696/1, parc.
č. 3207/1, parc. č. 3207/10, parc. č. 3207/13, vše orná půda, v kat. území Vítkov pro
prodloužení plynovodu v průmyslové zóně na Dělnické ulici ve Vítkově, kdy Město
Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961, zast. RWE
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, bude
oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 500,-, vč. DPH
dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby č. SNM 01/859/10/BVB uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 27768961, zast. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. SNM 01/859/10/BVB uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární 420/3,
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961, zast. RWE GasNet, s. r. o.,
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
Z: VFO
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. SNM 01/859/10/BVB se
T: 1/2011
zástupcem jmenované společnosti, a to nejpozději do 31. ledna 2011. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

74/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2172/1 ostpl.
a parc. č. 37 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení kanalizace v rámci
stavby „Vítkov, ul. Vodní - rekonstrukce kanalizace“, kdy Město Vítkov bude
povinný z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, bude
oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek bude stanoven dle znaleckého
posudku.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava,
IČ 45193665.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
Z: VFO
věcného břemene s jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. ledna 2011. Pokud T: 1/2011
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

75/2

Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkov č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.

76/2

Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkov č. 4/2010 o místním poplatku za
zvláštní užívání veřejného prostranství.

77/2

Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkov č. 5/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené
Ministerstvem financí na území města Vítkova.

78/2

Ukládá vyvěsit OZV města Vítkova č.3/2010,4/2010 a 5/2010 na úřední desce.

79/2

1. Vydává OZV města Vítkova č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
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Z: VFO
T: 11/2010

2. Ukládá vyvěsit OZV města Vítkova č. 2/2010 na úřední desce.

Z: VFO
T: 11/2010

80/2

1. Revokuje usnesení č. 1789/31/3 ze dne 1.9.2010.
2. Ukládá FO zajistit podepsání Opravy Dohody o zrušení a vypořádání podílového Z: VFO
spoluvlastnictví sepsané dle § 5 a následujících zákona č. 72/1994 Sb., v platném T: 11/2011
znění, týkající se změny ve velikostech spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy a pozemku v budově č. p. 17 na Opavské ul. ve Vítkově.

81/2

1. Volí za předsedu volební komise paní Mgr. Blanku Váňovou.
2. Volí za členy volební komise pana Zdeňka Štočka, Mgr. Martina Šrubaře,
Mgr. Tomáše Odstrčila a pana Stanislava Brožka.

82/2

Schvaluje volbu místostarosty města formou tajné volby.

83/2

Volí do funkce místostarosty města pana Zdeňka Hegara.

84/2

Odkládá volbu předsedy a členů finančního výboru.

85/2

1. Volí za předsedu kontrolního výboru paní Alenu Zemanovou.
2. Volí za člena kontrolního výboru pana Zdeňka Krejčíčka.
3. Volí za člena kontrolního výboru pana Mgr. Tomáše Odstrčila.
4. Volí za člena kontrolního výboru pana Ing. Břetislava Vašíčka.
5. Volí za člena kontrolního výboru pana Ing. Jana Jančálka.

86/2

1. Ruší pověření řízením městské policie panu Ing. Pavlu Smolkovi ke dni 24.11.2010
2. Pověřuje řízením městské policie pana Zdeňka Hegara ode dne 25.11.2010.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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