USNESENÍ
25. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 18. prosince 2013
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1061/25 do č. 1098/25)
Zastupitelstvo města:
1061/25 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 5.listopadu a 26.listopadu 2013.
1062/25 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1063/25 1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2014.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2015.

Z: T
T: 12/2014

1064/25 Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce u neuvolněných
členů zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, v konkrétních případech pro rok 2014.
1065/25 1. Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální
částkou ve výši 300,- Kč/1 zasedání pro rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2015.
Z: T
T: 12/2014
1066/25 1. Schvaluje podobu uvítacích tabulí pro město Vítkov určených k instalaci na příjezdových
komunikacích do města.
2. Ukládá odboru služeb zajistit výrobu a instalaci cedulí.
1067/25 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.
1068/25 1. Schvaluje dohodu o poskytování sociálních služeb Charitou Odry mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Charitou Odry, ul. Hranická 30/136, Odry, IČ: 62351052,
jejímž předmětem je převzetí a poskytování pečovatelské služby v územním obvodu města
Vítkova.
2. Schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 552.000,- Kč na provoz sociálních
služeb Charitě Odry v roce 2014.
3. Ukládá podepsat dohodu o poskytování sociálních služeb Charitou Odry mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Charitou Odry, ul. Hranická 30/136, Odry,
IČ: 62351052, jejímž předmětem je převzetí a poskytování pečovatelské služby v územním
obvodu města Vítkova.

Z: S,VOS
T: 3/2014
Z: VOSV
T: 12/2014

Z: VOSV
T: 12/2014
Z: S,VOSV
T: 12/2013

1069/25 1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze ZŠ a gymnázia Vítkov,
p.o. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze ZŠ a gymnázia Vítkov,
p.o. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Z: ŘZŠaG
T: 12/2013

1070/25 1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze ZŠ a gymnázia Vítkov,
p.o. dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze ZŠ a gymnázia Vítkov,
p.o. dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Z: ŘZŠaG
T: 12/2013

1071/25 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích za rok
2013 a připravovaných akcí na rok 2014.
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2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích za rok
2014 a připravovaných akcí na rok 2015.

Z: VOS
T: 12/2014

1072/25 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu kina z programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014 (OKP 2014).
2. Souhlasí s financováním projektu z programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014 (OKP 2014), ve výši 50 %
z celkových oprávněných výdajů na projekt, které budou činit maximálně 800.000,- Kč bez
DPH.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření v roce 2014 za předpokladu získání dotace.
Z: VFO,VOS
T: 6/2014
1073/25 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání na
Vítkovsku“ z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1
Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu z Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné
příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v maximální výši
3.500.000,- Kč bez DPH.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření v roce 2014 za předpokladu získání dotace.
Z: VFO,VOS
T: 6/2014
1074/25 1. Odmítá převod „Zemědělského kolového traktoru, SPZ OP 74-44, inv.
číslo 4-536-56, rok pořízení 1991, pořizovací cena 213 931,- Kč“ z TS Vítkov na Město
Vítkov.
2. Souhlasí s vyřazením majetku „Zemědělský kolový traktor, SPZ OP 74-44, inv.
číslo 4-536-56, rok pořízení 1991, pořizovací cena 213 931,- Kč“ z používání a evidence
z TS Vítkov, p.o. a jeho odprodejem za odhadní cenu.
3. Ukládá vyřadit majetek „Zemědělský kolový traktor, SPZ OP 74-44, inv.
číslo 4-536-56, rok pořízení 1991, pořizovací cena 213 931,- Kč“ z používání
a evidence z TS Vítkov, p.o. a souhlasí s jeho odprodejem minimálně za odhadní cenu.

Z: ŘTS
T: 12/2013

1075/25 1. Bere na vědomí zprávu týkající se rekonstrukce škvárového hřiště.
2. Souhlasí se záměrem rekonstrukce škvárového hřiště.
3. Ukládá předložit možnosti financování rekonstrukce škvárového hřiště s ohledem na priority Z: VFO,VOS
financování dalších městských investic.
T: 2/2014
1076/25 1. Souhlasí s prominutím nedobytných pohledávek TS Vítkov,p.o. z let 2003-2005
ve výši 39 963,40 Kč od firmy ARCADIA, s.r.o., Lučina z důvodu zrušení firmy.
2. Ukládá provést odpis pohledávky z účetnictví TS Vítkov, p.o. z let 2003-2005
ve výši 39 963,40 Kč od firmy ARCADIA, s.r.o., Lučina z důvodu zrušení firmy.
1077/25 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 2/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v naléhavém obecním zájmu z důvodu zajištění příjmů rozpočtu
města s účinností od 1. ledna 2014.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 2/2013 na úřední desce.
1078/25 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1044/24 ze dne 6. 11. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Hanou Přibylovou, bytem Mařádkova 4, 746 01 Opava, na prodej části
pozemku parc. č. 2594/1 orná půda o výměře cca 220 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2, + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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Z: ŘTS
T: 12/2013

Z: VFO
T: 12/2013

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

Z: S,VFO
T: 5/2014

1079/25 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 709/11 ze dne 30. 4. 2008, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Ivanem
Kořínkem, bytem Skřivánčí pole 921, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene,
za účelem uložení podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 3229/1
ostpl. v kat. území Vítkov k pozemkům parc. č. 3207/21 orná půda a parc. č. 3207/22 stpl.
a k rozestavěné stavbě na pozemku parc. č. 3207/22 stpl. v kat. území Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 12/2013
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1080/25 Bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 961/22/1 ze dne 26. 6. 2013, kupní smlouvu
mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, a Městem Vítkovem, na koupi pozemků 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, dle přiloženého
návrhu kupní smlouvy č. UZSVM/OOP/11986/2013-OOPM.
1081/25 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 917/13 ze dne 3. 9. 2008, darovací smlouvu
mezi Tělovýchovnou jednotou Vítkov, Husova 653, Vítkov, IČ 44941412, a Městem
Vítkovem, na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2146/1 ostpl. o výměře 14333 m2, parc.
č. 2146/2 ostpl. o výměře 18875 m2, parc. č. 2146/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
453 m2, parc. č. 2146/4 ostpl. o výměře 1851 m2, parc. č. 2146/5 ostpl. o výměře 3643 m2,
parc. č. 2146/6 ostpl. o výměře 952 m2, parc. č. 2146/7 ostpl. o výměře 108 m2 a parc.
č. 2146/9 ostpl. o výměře 1505 m2 v kat. území Vítkov, do vlastnictví Města Vítkova, dle
přiloženého návrhu darovací smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Vítkov, a to nejpozději do
31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění TJ Vítkov,
pozbude usnesení ZM o schválení bezúplatného převodu platnosti.
1082/25 1. Rozhodlo nekoupit pozemek parc. č. 2463 ostpl. o výměře 2161 m2 v kat. území Vítkov, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat navrhovatele o rozhodnutí ZM.

Z: S,VFO
T: 12/2013

Z: VFO
T: 12/2013

1083/25 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 676/1, a to dle geometrického plánu pozemek parc.
č. 676/34 o výměře 79 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci u chaty
žadatelů, za podmínky zachování příjezdových cest k jednotlivým sousedním chatám.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 676/1, a to dle geometrického plánu
2
T: 1/2014
pozemek parc. č. 676/34 o výměře 79 m v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelů, za podmínky zachování příjezdových cest k jednotlivým
sousedním chatám.
1084/25 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 100 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 100 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelů.
1085/25 Rozhodlo ve věci 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, vyhlásit záměr na prodej obálkovou
metodou za cenu 600.000,- Kč.
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Z: VFO
T: 1/2014

1086/25 Revokuje usnesení ZM č. 1040/24 ze dne 6. 11. 2013:
„1. Schvaluje, v souladu s usnesením ZM č. 1003/23 ze dne 4. 9. 2013, smlouvu o budoucí
kupní smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem Vítkovem a manželi
Martinem a Danielou Koštúrovými, bytem Selská 948, Vítkov, za dohodnutou základní
kupní cenu ve výši Kč 384,-/m2, + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícími, jakožto nejvyšší nabídce, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli
platnosti.“
1087/25 1. Schvaluje výjimku ze zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků ve vlastnictví města
Vítkova, čl. 2 Zásady prodeje pozemků k výstavbě, manželům Martinu a Daniele
Koštúrovým, oba bytem Selská 948, 749 01 Vítkov, při prodeji pozemku parc. č. 1350/15
ostpl. (vzniklého dle geometrického plánu č. 2836-110/2013 z pozemku parc. č. 1350/7)
v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1003/23 ze dne 4. 9. 2013 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Martinem a Danielou Koštúrovými, oba bytem Selská 948,
749 01 Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 1350/15 ostpl. (vzniklého dle geometrického
plánu č. 2836-110/2013 z pozemku parc. č. 1350/7) v kat. území Vítkov, za dohodnutou
základní kupní cenu ve výši Kč 384,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle předloženého návrhu kupní
smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2013.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2013

1088/25 Revokuje usnesení ZM č. 216/4 ze dne 23. 2. 2011:
„1. Rozhodlo o bezúplatném zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 275 ostpl.
a parc. č. 238 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení inženýrských
sítí - kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 268/2 stpl. – dvůr a RD čp. 783 stojícího na
pozemku parc. č. 268/3 stpl., kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a
manželé Jan a Květoslava Zajíčkovi, bytem Křížová 783, 749 01 Vítkov, budou oprávnění
z věcného břemene.“
1089/25 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 275 ostpl. a parc. č. 238 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení inženýrských sítí - kanalizační
přípojky k RD čp. 783 stojícího na pozemku parc. č. 268/3 stpl a k pozemkům parc.
č. 268/2 stpl. – dvůr a parc. č. 268/3 stpl., kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a manželé Jan a Květoslava Zajíčkovi, bytem Křížová 783, 749 01 Vítkov, budou
oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek
činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a manželi Janem a Květoslavou Zajíčkovou, bytem Křížová 783,
Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení
kanalizační přípojky v pozemcích parc. č. 275 ostpl. a parc. č. 238 ostpl. v kat. území
Vítkov k RD čp. 783 stojícího na pozemku parc. č. 268/3 stpl a k pozemkům parc. č. 268/2
stpl. – dvůr a parc. č. 268/3 stpl., kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
31. prosince 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění
žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1090/25 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově
ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího
obálkovou metodou.
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Z: S,VFO
T: 12/2013

2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 200.000,- Kč.
3. Stanoví kritérium výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 Z: VFO
T: 1/2014
na Husově ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 642 a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 200.000,- Kč.
1091/25 1. Schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkovem
a Římskokatolickou farností Vítkov upravující datum vyúčtování dotace do konce roku
2014.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
starostou města a orgány Římskokatolické církve.
1092/25 1. Zřizuje účelový fond pro financování obnovy vodovodů a kanalizací města Vítkova.
2. Schvaluje finanční plán obnovy vodovodů a kanalizací města na léta 2014 až 2023.
3. Ukládá realizovat tvorbu účelového fondu dle schváleného finančního plánu, tj. převedením
částky 230 tis. Kč ročně z běžného účtu města do fondu počínaje rokem 2014 a konče
rokem 2023.

Z: VFO
T: 12/2013
Z: VFO
T: 1/2014
Z: VFO
T: 1/2014 –
1/2023

1093/25 Ukládá Radě města Vítkova připravit návrh schvalování rozpočtových opatření Města Vítkova. Z: S,VFO
T: 2/2014
1094/25 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 6/2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 30.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 6/2013.
Z: VFO
T: 1/2014
3. Pověřuje RM schválením rozpočtových opatření č. 7/2013 v potřebném rozsahu na první
schůzi RM v roce 2014.
1095/25 Bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Moravice.
1096/25 1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok
2014.

Z: MS,VOS
T: 12/2014

1097/25 Schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2014.
1098/25 Schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2014.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 18. 12. 2013

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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