USNESENÍ
31. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 01. října 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1323/31 do č. 1345/31)
Zastupitelstvo města:
1323/31 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 2. září 2014.
1324/31 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města a předcházejících úkolů
do volebního období 2014-2018.
1325/31 1. Bere na vědomí neuskutečnění realizace stavebních úprav prostor KD za účelem rozšíření
spisovny v roce 2014.
2. Bere na vědomí zprávu o stavu současné spisovny a o potřebách zřízení nové dle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Ukládá zapracovat finanční prostředky na realizaci spisovny do návrhu rozpočtu města
na rok 2015.

Z: VFO
T: 12/2014

1326/31 1. Rozhodlo o záměru vybudovat záložní zdroj el. energie k zajištění chodu Městského úřadu
Vítkov, pro případ mimořádné události nebo krizové situace, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje záměr vybudovat záložní zdroj el. energie k zajištění chodu Městského úřadu
Vítkov, pro případ mimořádné události nebo krizové situace.
3. Ukládá odboru vnitřní správy Městského úřadu Vítkov zahájit přípravné práce pro realizaci
vybudování záložního zdroje el. energie k zajištění chodu Městského úřadu Vítkov, pro
případ mimořádné události nebo krizové situace.

Z: VOVS
T: 12/2014

1327/31 1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 18.700,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 18.700,- Kč.
3. Pověřuje Starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Z: S, VOVS
Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
T: 10/2014
Vítkova, v celkové výši 18.700,- Kč.
1328/31 Bere na vědomí rozhodnutí rady města o přijetí daru techniky, za účelem dovybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 79.098,90,- Kč, dle důvodové
zprávy.
1329/31 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1307/30 ze dne 3. 9. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Společenstvím vlastníků jednotek domu ve Vítkově, Nová 420, se
sídlem Vítkov, Nová 420, IČ 29391555, zast. Kamilem Kaštovským, pověřeným
vlastníkem, na prodej části pozemku parc. č. 876/1 ostatní plocha o výměře cca 660 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 69,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Usnesení 31. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 01.10.2014

Strana 1 (celkem 4)

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2015.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1330/31 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1307/30 ze dne 3. 9. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Pavlem a Janou Doležalovými, bytem Nová 422, Vítkov,
velikost podílu 1327/2613, Stanislavem Gorou, bytem Nová 422, Vítkov, velikost podílu
650/2613, a Ludmilou Lipkovou, bytem Nová 422, Vítkov, velikost podílu 636/2613, na
prodej pozemku parc. č. 1112/29 ostatní plocha o výměře 369 m2 v kat. území Vítkov, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 69,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2015.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 01/2015

Z: S, VFO
T: 01/2015

1331/31 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1309/30 ze dne 3. 9. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Pavlem a Janou Doležalovými, bytem Nová 422, Vítkov,
na prodej pozemků parc. č. 1112/25 ostatní plocha o výměře 125 m2 a parc.
č. 1112/27 ostatní plocha o výměře 119 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou základní
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí kupujícími,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 01/2015

1332/31 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca 80 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě čerpací
stanice LPG.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat další část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře
cca 80 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k výstavbě čerpací stanice LPG.

Z: VFO
T: 10/2014

1333/31 1. Neschvaluje nabídnutou kupní cenu Kč 70,-/ m2 paní Jiřinou Čechovou na koupi pozemek
parc. č. 3206/1 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 458 m2 v kat. území Vítkov.
2. Potvrzuje své rozhodnutí ze dne 16. července 2014, usn. č. 1259/29, koupit pozemek
parc. č. 3206/1 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 458 m2 v kat. území Vítkov do
vlastnictví města Vítkova od Jiřiny Čechové, bytem Křivá 699, Vítkov, za kupní cenu
30,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí město.
3. Ukládá informovat Jiřinu Čechovou o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 10/2014

1334/31 1. Revokuje usnesení ZM č. 698/11/3 a č. 698/11/4 ze dne 30. 4. 2008:
„3. Schvaluje koupi pozemku parc. č. 3206/2 ostpl. o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov do
vlastnictví města Vítkova od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 11a, Praha 3.
4. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o koupi pozemku
parc. č. 3206/2 ostpl. o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města
Vítkova od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 11a, Praha 3, a to nejpozději
do 31. prosince 2008.“
2. Ukládá informovat Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, Praha 3, o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 10/2014
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1335/31 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 277/6 ze dne 27. 4. 2011, smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. EP 128000177/VB001 mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. na základě plné moci ze
dne 10.2.2014, evid. č. PM/II-002/2014 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast. Kateřinou
Kurečkovou, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1536 ostpl.,
parc. č. 1545 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1546 zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 1547 zahrada a parc. č. 1560 ostpl. v kat. území Vítkov pro nadzemní vedení
NN 0,4kV včetně 3 podpěrných sloupů v rámci stavby „Vítkov, silnice II/462,
přel. vNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo
EP 128000177/VB001 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. prosince 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM Z: VFO
T: 12/2014
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1336/31 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 278/6 ze dne 27. 4. 2011, smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV 128004491/VB002 mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. na základě plné moci ze
dne 10.2.2014, evid. č. PM/II-002/2014 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01,IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast. Kateřinou
Kurečkovou, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 3229/1 ostpl. a
parc. č. 1733 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní kabelové vedení VN 22kV v rámci
stavby „Vítkov, Opavská, Penny, rozš. kVN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo
IV 128004491/VB002 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. prosince 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM Z: VFO
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
T: 12/2014
1337/31 1. Rozhodlo nekoupit vodovodní a kanalizační přípojku k parcele č. 1696/4 v průmyslové zóně
od pana Romana Skácela, bytem Bezručova 649, Budišov nad Budišovkou 747 87.
2. Ukládá informovat pana Romana Skácela, bytem Bezručova 649, Budišov nad Budišovkou Z: VFO
747 87 o rozhodnutí ZM.
T: 10/2014
1338/31 1. Schvaluje odkoupení budovy č. p. 180 na pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Vítkov za cenu
ve výši 309 tis. Kč a daně z nabytí nemovitých věcí.
2. Ukládá informovat UZSVM o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 10/2014

1339/31 1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 9/2014, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 15.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 9/2014.
1340/31 1. Schvaluje vnitřní směrnici č. 9/2014 „Pravidla pro evidenci žádostí a postup při uzavírání
nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Vítkova“ s účinností od 1.10. 2014, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit vnitřní směrnice č. 9/2014 „Pravidla pro evidenci žádostí a postup při
uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Vítkova“ na webových stránkách
města.
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Z: VFO
T: 10/2014

Z: VOS
T: 10/2014

1341/31 1. Rozhodlo přijmout dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 150.000,- Kč na úhradu části
nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti při uzavírce silnic II/462
v místní části Vítkov, Prostřední Dvůr s časovou použitelností dotace od 31. 3.2014
do 31. 12. 2014.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu části
nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti při uzavírce silnic II/462
v místní části Vítkov, Prostřední Dvůr s časovou použitelností dotace od 31. 3.2014
do 31. 12. 2014.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním
dopravní obslužnosti při uzavírce silnic II/462 v místní části Vítkov, Prostřední Dvůr
Z: S, VOS
s časovou použitelností dotace od 31.3.2014 do 31. 12. 2014.
T: 10/2014
1342/31 1. Souhlasí s realizací projektu „Společně pro zahradu“ obecně prospěšnou společností
Vítkovské Ympulsy.
2. Ukládá informovat předsedkyni správní rady Vítkovské Ympulsy o. p. s. o usnesení Z: VOS
zastupitelstva města.
T: 10/2014
1343/31 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2014/2015
2. Ukládá v rámci rozboru hospodaření školy ZŠaG Vítkov za rok 2014 předložit porovnání
celkových ročních nákladů sloučené školy, s předcházejícím obdobím samostatných škol
ZŠ Opavská, ZŠ Komenského a Gymnázia Vítkov.
Z: VOS
T: 03/2015
1344/31 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2013
do 30.9.2014.
2. Schvaluje peněžní dary výborů zastupitelstva dle návrhů obsažených v důvodové zprávě
3. Ukládá předat peněžní dary výborů zastupitelstva dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2014
do 30.9.2015, včetně návrhů na odměny pro členy.

Z: VOVS
T: 12/2014
Z: předs. +
zapis. výb.
T: 10/2015

1345/31 Bere na vědomí zápisy z kontrol, které provedl kontrolní výbor dne 18.09.2014 a 23.09.2014.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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