USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 26. června 2013
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 938/22 do č. 976/22)
Zastupitelstvo města:
938/22 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 23.dubna, 14.května a 4.června 2013.
939/22 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
940/22 1. Bere na vědomí zprávu o sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi.
2. Rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč o.s. Elim, křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Opava na činnost související s výkonem sociálně aktivizační služby.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč mezi Městem Vítkov a Elim,
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.
4. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a o.s. a Elim,
křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava.
5. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč na účet o.s. Elim, křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Opava.
941/22 1. Bere na vědomí informativní zprávu o „Rekonstrukci náměstí J. Zajíce ve Vítkově“.
2. Schvaluje provedení výsadby na severovýchodní straně náměstí, výsadba bude složena
z šesti kusů sakur – Prunus serrulata „Kanzan“.
3. Ukládá realizovat výsadbu na severovýchodní straně náměstí.

Z: S,VOSV
T: 25.7.2013
Z: VOSV
T: 31.7.2013

Z:
VOVÚP,VOS
T: 12/2014

4. Neschvaluje provedení výsadby na jihovýchodní straně náměstí.
942/22 1. Schvaluje přijetí dotace – finančního příspěvku na realizaci aktivit mikroprojektu „Cesty za
poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře“ ve výši 9.130,95 EUR.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci aktivit mikroprojektu
„Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře“ mezi Městem Vítkov
a Regionem Bílé Karpaty, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
3. Ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 7/2013

943/22 1. Revokuje usnesení Zastupitelstva města Vítkova č. 900/21 ze dne 24. dubna 2013.
2. Schvaluje Smlouvu o partnerství, jejímž předmětem je koordinovaná spolupráce města
Vítkova a Střediska volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace v rámci
projektu „Krajina břidlice“ mezi městem Vítkov a Střediskem volného času Budišov nad
Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 325, 747 87 Budišov nad
Budišovkou.
3. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 6/2013
4. Schvaluje finanční spolupodíl Města Vítkova na realizaci projektu „Krajina břidlice“ dle
podmínek uvedených v „Partnerské smlouvě“ v max. výši 77.025 Kč.
5. Ukládá zapracovat částku ve výši 77.025 Kč do rozpočtu Města Vítkova na rok 2014.
Z: VFO,VOK
T: 10/2013
6. Ukládá zapracovat do rozpočtu města každoročně po dobu 5 let udržitelnosti projektu (od
Z: VOK,VFO
roku 2015 – do max. roku 2020), částku ve výši 10.000 Kč na údržbu a provoz části naučné T: 10/2019
stezky vytvořené v rámci projektu „Krajina břidlice“ (el. energie, nátěry, odvoz odpadků,
sečení, úklid, opravy apod.).
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944/22 1. Rozhodlo přijmout dotaci ve výši 29 856,19 EUR na projekt „Dědictví břidlice“ v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 –
2013, prioritní osa 3 – Podpora spolupráce místních společenství, oblast podpory 3. 3. –
Fond mikroprojektů.
2. Schvaluje smlouvu č. ERS-CZ/2013/03591 o financování z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007-2013.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. ERS-CZ/2013/03591 o financování z Fondu
Z: S,VOS
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce T: 7/2013
Česká republika – Polská republika 2007-2013.
945/22 1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-22-1-24
poř.cena 62 385,00 Kč
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-300200-2 3 poř.cena 43 377,80 Kč
l ks sekačky Park-Stinga i.č.4-29.32.20-71 poř.cena 259 142,00 Kč.
2. Odmítá převod nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb města Vítkova,
příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov na město Vítkov
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-22-1-24
poř.cena 62 385,00 Kč
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-300200-23 poř.cena 43 377,80 Kč
l ks sekačky Park-Stinga i.č.4-29.32.20-71 poř.cena 259 142,00 Kč
3. Souhlasí s vyřazením nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb Města Vítkova,
příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-22-1-24
poř.cena 62 385,00 Kč
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-300200-23 poř.cena 43 377,80 Kč
l ks sekačky Park-Stinga i.č.4-29.32.20-71 poř.cena 259 142,00 Kč.
4. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek z používání a evidence Technických služeb města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov,
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-22-1-24
poř.cena 62 385,00 Kč
1ks PC včetně tiskárny
i.č.5-300200-23 poř.cena 43 377,80 Kč
l ks sekačky Park-Stinga i.č.4-29.32.20-71 poř.cena 259 142,00 Kč.
946/22 1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Základní školy Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, p.o dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, p.o dle důvodové zprávy.

Z: ŘTS
T: 6/2013

Z: ŘZŠ Op.
T: 6/2013

947/22 1. Schvaluje ručitelský závazek města jako spoluvlastníka bytového domu čp. 687- 688 dle
podmínek smlouvy o úvěru, kterou na rekonstrukci domu uzavře SVJD Opavská 687-688 se
SSČS na dobu 20-ti let.
2. Schvaluje úhradu podílu města na rekonstrukci bytového domu ve výši cca 460 tis. Kč.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit tyto finanční prostředky rozpočtovým opatřením.
Z: VFO
T: 9/2013
948/22 1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Z: VFO
Závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2012 včetně stejnopisu Zprávy o výsledku T: 10.7.2013
přezkoumání hospodaření města Vítkova za rok 2012 do 15 dnů po projednání zprávy
v zastupitelstvu města.
949/22 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 932 orná půda, parc. č. 2556
ostpl. a parc. č. 2562 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního
vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 952/6 a pro novostavbu RD na tomto pozemku
v rámci stavby „Vítkov, Klokočov – Přípojka NN pro RD na pozemku parc. č. 952/6,
p. Karpitschka (IP–12–8013176)“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52,
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IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, dále zastoupena na základě plné moci ze dne 2.7 2012
zmocněncem p. Andreou Praskovou, DiS., IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22 Dolní
Benešov, bude oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8013176 v částech pozemků parc.
č. 932 orná půda, parc. č. 2556 ostpl. a parc. č. 2562 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova
za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 952/6 a pro
novostavbu RD na tomto pozemku v rámci stavby „Vítkov, Klokočov – Přípojka NN pro
RD na pozemku parc. č. 952/6, p. Karpitschka (IP–12–8013176)“, mezi Městem Vítkovem,
jako budoucím povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ReSpol s. r. o., se
sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646, DIČ: CZ46580646, dále zastoupena na
základě plné moci ze dne 2. 7. 2012 zmocněncem p. Andreou Praskovou, DiS.,
IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov, jako oprávněným z věcného
břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8013176/1 se jmenovanou
Z: S, VFO
společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 11/2013
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
950/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1717/30 ze dne 30. 6. 2010 smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646,
DIČ: CZ46580646, dále zastoupena na základě plné moci ze dne 2. 7. 2012 zmocněncem
p. Andreou Praskovou, DiS., IČ: 87065690, bytem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov,
jako oprávněný z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení přípojek NN
k chatám ev. č. 141 a ev. č. 132 v Zálužné v pozemku parc. č. 840/1 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8004529/1 se jmenovanou
Z: S,VFO
T: 11/2013
společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
951/22 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 37/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační a plynovodní
přípojky - k pozemkům parc. č. 43a parc. č. 44 a pro novostavbu ordinace praktického lékaře
na těchto pozemcích na Hřbitovní ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude budoucím
povinným z věcného břemene, a MUDr. Iveta Švestková, Švermova 219, 749 01 Vítkov,
IČ 72084839, bude budoucím oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje
za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v části pozemku parc.
č. 37/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení inženýrských sítí –
vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky - k pozemkům parc. č. 43a parc. č. 44 a pro
novostavbu ordinace praktického lékaře na těchto pozemcích na Hřbitovní ul. ve Vítkově,
mezi Městem Vítkovem, jako budoucím povinným z věcného břemene, a MUDr. Ivetou
Švestkovou, Švermova 219, 749 01 Vítkov, IČ 72084839, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovanou,
Z: VFO
a to nejpozději do 30. listopadu 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 11/2013
zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce
platnosti.
952/22 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl. a parc. č. 1300 orná půda
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc.
č. 1300 a pro novostavbu RD na tomto pozemku na Polní ul. ve Vítkově v rámci stavby
„IP–12-8014108, zemní kabelové vedení, Želinský“, kdy Město Vítkov bude budoucím
povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ARPEX MORAVA s. r. o., se sídlem
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Teslova 873/2, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, IČ: 26809559, DIČ: CZ26809559, dále
zastoupena zmocněncem Ing. Terezií Kopkovou, bude budoucím oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.000,+ DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8014108 v částech pozemků parc. č. 993/1 ostpl. a parc. č. 1300 orná půda
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc.
č. 1300 a pro novostavbu RD na tomto pozemku na Polní ul. ve Vítkově v rámci stavby
„IP–12-8014108, zemní kabelové vedení, Želinský“, mezi Městem Vítkovem, jako
budoucím povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ARPEX MORAVA
s. r. o., se sídlem Teslova 873/2, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, IČ: 26809559, DIČ:
CZ26809559, dále zastoupena zmocněncem Ing. Terezií Kopkovou, jako budoucím
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014108
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2013. Pokud v této lhůtě
T: 11/2013
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
953/22 1. Rozhodlo darovat Moravskoslezskému kraji nemovitosti ve vlastnictví města, v hospodaření
organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p. o., IČ 47813156, a to:
- budovu č. p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/1 v souladu
s geometrickým plánem č. 2803-52/2013
- pozemek parc.č. 751/1, zastavěna plocha a nádvoří
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše k. ú. Vítkov, město Vítkov.
Z: S,VFO
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru darovat Moravskoslezskému kraji nemovitosti ve
T: 7/2013
vlastnictví města, v hospodaření organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres
Opava, p. o., IČ 47813156, a to:
- budovu č. p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751/1 v souladu
s geometrickým plánem č. 2803-52/2013
- pozemek parc.č. 751/1, zastavěna plocha a nádvoří
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše k. ú. Vítkov, město Vítkov.
954/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 921/21 ze dne 24. 4. 2013, smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi Městem Vítkovem a p. Miroslavem Macášem, bytem Skřivánčí pole 935,
749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 1695/1orná půda o výměře cca 800 m2 v kat.
území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu, dle přiloženého návrhu
kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. září 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 9/2013
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
955/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 922/21 ze dne 24. 4. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Rostislavem a Radmilou Raškovými, bytem Přemyslovců
285/35a, 709 00 Ostrava 9, na prodej pozemku parc. č. 2786/9ostpl. o výměře 371 m2 v kat.
území Vítkov, za cenových podmínek dle usnesení č. 922/21 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.
956/22 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. o výměře cca 1000 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. o výměře cca 1000 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě RD.
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Z: S,VFO
T: 9/2013

Z: VFO
T: 7/2013

957/22 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1850/2 orná půda o výměře 99 m2 v kat. území Vítkov
jako pozemek zastavěný stavbou žadatele a dvůr u stavby.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1850/2 orná půda o výměře 99 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek zastavěný stavbou žadatele a dvůr u stavby.
958/22 1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 2936/2 stpl. o výměře 72 m2 a parc. č. 2942/3 stpl.
o výměře 31 m2 v kat. území Vítkov za nabídnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 jako pozemky
zastavěné stavbami žadatelky.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 2936/2 stpl. o výměře 72 m2 a parc.
č. 2942/3 stpl. o výměře 31 m2 v kat. území Vítkov za nabídnutou kupní cenu Kč 250,-/m2
jako pozemky zastavěné stavbami žadatelky.
959/22 1. Rozhodlo neprodat dům čp. 58 stojící na pozemku parc. č. st. 336 stpl., stavbu technické
vybavenosti bez čp. stojící na pozemku parc. č. st. 344 stpl., a pozemky parc. č. st. 336 stpl.
o výměře 461 m2 a parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 7/2013

Z: VFO
T: 7/2013

Z: VFO
T: 7/2013

960/22 Revokuje usnesení ZM č. 890/20/3 ze dne 20. února 2013:
„3. Rozhodlo nekoupit pozemky parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a pozemek stavební
parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, který byl geometrickým plánem
č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku
stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov
u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.“.
961/22 1. Rozhodlo koupit pozemky stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2
a stavební parcela 344 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2 v katastrálním území
Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, za kupní cenu Kč 153.200,-.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 7/2013
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování Z: VFO
T: 12/2013
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, na koupi pozemků stavební
2
parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m a stavební parcela 344 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 40 m2 v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví
Města Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
Praha 2, a to nejpozději do 31. prosince 2013.
962/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 877/20 ze dne 20. 2. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Jaroslavem a Pavlínou Černínovými, bytem Nové Těchanovice
42, 749 01 Vítkov, na prodej domu čp. 11 stojícího na pozemku parc. č. st. 12 stpl.
a pozemku parc. č. st. 12 stpl. o výměře 657 m2 v kat. území Nové Těchanovice, za základní
kupní cenu Kč 600.000,- + vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu
kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2013.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM T: 11/2013
o uzavření smlouvy platnosti.
963/22 Schvaluje u usnesení zastupitelstva města č. 876/20/2 ze dne 20. února 2013 prodloužení
termínu podpisu kupní smlouvy z 30.6.2013 na 31.12.2013, ostatní náležitosti usnesení
zůstávají beze změny.
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964/22 1. Schvaluje Darovací smlouvu na movitý majetek gymnázia, kterou Moravskoslezský kraj
tento majetek převádí na Město Vítkov.
2. Ukládá uzavřít Darovací smlouvu na movitý majetek gymnázia s Moravskoslezským krajem. Z: S,VFO
T: 7/2013
3. Schvaluje Darovací smlouvu na nemovitý majetek gymnázia, kterou Moravskoslezský kraj
tento majetek převádí na Město Vítkov.
4. Ukládá uzavřít Darovací smlouvu na nemovitý majetek gymnázia s Moravskoslezským
Z: S,VFO
krajem.
T: 7/2013
965/22 1. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., kterým bude
prodloužen termín čerpání úvěru o dva měsíce.
2. Ukládá uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s..

966/22 1. Schvaluje Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkovem a Základní školou
Vítkov, nám. Jana Zajíce 1, okres Opava, p.o. upravující datum vyúčtování dotace ke dni
31. 12. 2013.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání Dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
Mgr. Jitkou Jakubíkovou, ředitelkou Základní školy Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1, okres
Opava, p. o. a starostou města Ing. Pavlem Smolkou.

Z: S,VFO
T: 7/2013

Z: VFO
T: 5/2013

967/22 1. Schvaluje Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 5 mil. Kč na předfinancování
investičních dotací.
2. Ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 5 mil. Kč na
předfinancování investičních dotací.

Z: S,VFO
T: 7/2013

968/22 1. Schvaluje Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 5 mil. Kč na financování
investičních akcí města Vítkova realizovaných v roce 2013.
2. Ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 5 mil. Kč na
financování investičních akcí města Vítkova realizovaných v roce 2013.

Z: S,VFO
T: 7/2013

969/22 1. Rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč Římskokatolické farnosti Vítkov, ul.
Hřbitovní 592, Vítkov na regeneraci kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč uzavřenou mezi Městem Vítkov
a Římskokatolickou farnosti Vítkov na regeneraci kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Vítkově.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace starostou města Vítkova.
Z: S,VFO
T: 8/2013
4. Ukládá Finančnímu odboru zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014 částku ve výši 400.000,- Z: VFO
Kč na dofinancování regenerace kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.
T: 11/2013
970/22 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 3/2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 26.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 3/2013.
Z: VFO
T: 7/2013
971/22 Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Venkovský mikroregion Moravice, IČ:70630089 za rok 2012.
972/22 Schvaluje závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2012
včetně zápisu kontrolní komise ze dne 28.3. 2013.
973/22 Bere na vědomí rezignaci pana Tomáše Odstrčila na členství v kontrolním výboru.
974/22 Volí za člena kontrolního výboru pana Oldřicha Víchu.
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975/22 Bere na vědomí zápis kontrolního výboru z provedené kontroly plnění usnesení Rady města
Vítkova a Zastupitelstva města Vítkova provedené dne 15.5.2013.
976/22 Schvaluje plán práce kontrolního výboru na II.pololetí 2013.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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