USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 25. února 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 104/4 do č. 170/4)
Zastupitelstvo města:
104/4
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 8.prosince, 16.prosince 2014,
7.ledna, 13.ledna a 3.února 2015.
105/4

Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.

106/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2015.

Z: VOVS
T: 2/2016

107/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správních činností a živnostenského úřadu
za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru správních činností a živnostenského
Z: VOSČŽÚ
úřadu za rok 2015.
T: 2/2016

108/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby a územního plánování v roce
2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby a územního plánování za rok
2015.

109/4

110/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2015.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2015.

111/4

Schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 552.000,- Kč na provoz
sociálních služeb Charitě Odry v roce 2015.

112/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2015.

Z: VOVÚP
T: 2/2016
Z: VOŽP
T: 3/2016
Z: VOSV
T: 2/2016
Z: VOSV
T: 12/2015
Z: VOK
T: 2/2016

113/4

1. Schvaluje členství města Vítkova v asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM
ČR).
2. Schvaluje „Deklaraci Zdravého města“ v předloženém znění.
3. Pověřuje Ing. Pavla Smolku jako politika projektu „Zdravé město a místní Agenda
21“.
4. Pověřuje Danielu Olbertovou koordinátorkou projektu „Zdravé město a místní
Agenda 21“.
5. Ukládá provést veškeré kroky vedoucí spojené s administrativou členství města
Z: S,VOK
v projektu „Zdravé město a místní agenda 21“.
T: 3/2015

114/4

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava ve výši
357.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2015.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2015, mezi Městem
Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.
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Z: S,VOK
T: 3/2015

115/4

116/4

1. Schvaluje Koncepci mezinárodní spolupráce města Vítkova 2015 – 2018.
2. Ukládá zveřejnit koncepci na webových stránkách města.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2015.

Z: VOK
T: 3/2015
Z: VS MP
T: 2/2016

117/4

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
městem Vítkov a obcí Čermná ve Slezsku na zajištění odchytu opuštěných
a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2014.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Čermná ve Z: VS MP
Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve
T: 2/2016
Vítkově v roce 2015.

118/4

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
městem Vítkov a obcí Větřkovice na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat
Městskou policií ve Vítkově v roce 2014.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Větřkovice Z: VS MP
na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově
T: 2/2016
v roce 2015.

119/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2014.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za
Z: VOdD
rok 2015.
T: 2/2016

120/4

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace obci s rozšířenou působností, obci
Vítkov, na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel
ve výši 36 300,- Kč.
2. Ukládá zajistit podmínky, vyplývající z Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j.
9/2015-150-CRV1/21.

Z: VOdD, S
T: 3/2015

121/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2014 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2015 v působnosti
Z: VOS
Vítkova, obce s rozšířenou působností.
T: 2/2016

122/4

1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p.o. za rok 2014
a výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2015.
2. Schvaluje maximální výši těžby 2 200 m3 pro rok 2015.
3. Ukládá dodržet maximální výši těžby 2 200 m3 pro rok 2015.

123/4

1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2014 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Bere na vědomí plán oprav na místních komunikacích na rok 2015 dle důvodové
zprávy ve Vítkově a jeho místních částech.

124/4

1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 000,- Kč/ 1 ks z používání
a evidence SBF Vítkov, p.o. a to účetního programu Netsoft ve výši 34.650,- Kč.
2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 000,- Kč/ 1 ks z používání a evidence
SBF Vítkov, p.o a to účetního programu Netsoft ve výši 34.650,- Kč.

125/4

1. Vydává souhlasné stanovisko zřizovatele se 100% předfinancováním projektu pro
potřeby podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polsko s názvem „Po stopách české a polské historie 2. světové
války“ pro Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace v celkové
výši 12.014,- EUR, tedy 324.378,-Kč.
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Z: ŘTS
T: 31.12.2015

Z: ŘSBF
T: 2/2015

2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Základní školy
a gymnázia Vítkov, p.o.

Z: VOS
T: 3/2015

126/4

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MŠMT ČR na neinvestiční dotaci z programu
Podpora zabezpečení škol a školských zařízení pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace.
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Základní školy
Z: VOS
a gymnázia Vítkov, p.o.
T: 3/2015

127/4

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MŠMT ČR na neinvestiční dotaci z programu
Podpora zabezpečení škol a školských zařízení pro Mateřskou školu Vítkov,
příspěvková organizace.
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Mateřské školy Vítkov, Z: VOS
p.o.
T: 3/2015

128/4

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MŠMT ČR na neinvestiční dotaci z programu
Podpora zabezpečení škol a školských zařízení pro Středisko volného času,
příspěvková organizace.
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Střediska volného času Z: VOS
Vítkov, p.o.
T: 3/2015

129/4

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci LXIV. výzvy z Operačního programu
životní prostředí, v prioritní ose - udržitelné využívání zdrojů energie pro ZŠaG
Vítkov, p.o.,
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Základní školy
a gymnázia Vítkov, p.o.

130/4

Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí, Program
podpory sídelní zeleně na projekt s názvem „Obnova zeleně na hřbitově ve Vítkově“.

131/4

1. Schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z Moravskoslezského kraje
na projekt s názvem „Děti profesionalitě blíž“ pro Středisko volného času Vítkov,
p.o., včetně finanční spoluúčasti města, která bude v případě získání dotace činit
12.900,-Kč.
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Střediska volného času
Vítkov, p.o.
3. Ukládá FO v případě získání dotace provést rozpočtové opatření.

132/4

133/4

134/4

135/4

1. Bere na vědomí souhrnnou zprávu o navržených investicích a opravách pro rok
2015.
2. Schvaluje úpravu položkového rozpisu výdajů na investice a opravy v r. 2015 dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na základě úpravy položkového rozpisu výdajů
na investice a opravy v r. 2015 dle důvodové zprávy.
1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2015.

Z: VOS
T: 3/2015
Z: VFO
T: 3/2015

Z: VFO
T: 4/2015
Z: VFO
T: 2/2016

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2015.
1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2015.
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Z: VFO
T: 2/2016
Z: VFO
T: 2/2016

136/4

137/4

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2014.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2015.
1. Schvaluje rozpočtová opatření č. 1 v rozsahu 4 357 596,62 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtové č. 1.
3. Schvaluje navrhovanou úpravu závazných ukazatelů ZŠaG, SVČ a TS dle přílohy.
4. Ukládá informovat o schválených úpravách závazných ukazatelů PO.

138/4

Z: VFO
T: 2/2016
Z: VFO
T: 2/2015
Z: VOS
T: 2/2015

1. Rozhodlo koupit části pozemků parc. č. 44 zahrada a parc. č. 45 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor v kat. území Vítkov od MUDr. Ivety Švestkové, bytem Skřivánčí
pole 863, 749 01 Vítkov, za účelem rekonstrukce křižovatky Hřbitovní x Vodní
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí město Vítkov.
2. Ukládá objednat vypracování geometrického plánu.

Z: VFO
T: 3/2015
3. Ukládá doladit podmínky samotného prodeje a znění kupní smlouvy a předložit ZM Z: VFO
kupní smlouvu ke schválení.
T: 4/2015

139/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 89/3 ze dne 17. 12. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Lukášem Sommrem, bytem Závodní 809, 735 41
Petřvald, na prodej pozemků parc. č. 864/29 ostpl. o výměře 222 m2 a parc. č. 1038
ostpl. o výměře 16 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemky k rekreaci, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 175,-/m2, + vypočtenou daň z nabytí nemovitých
věcí, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května
Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 5/2015
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

140/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 83/3 ze dne 17. 12. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a manželi Miroslavem a Marií Molnárovými-Sujákovými,
bytem Gorkého 333/14, 736 01 Havířov – Město, na prodej ideální ½ pozemků parc.
č. 1030 ostpl. o výměře 389 m2 a parc. č. 1031 ostpl. o výměře 5 m2 v kat. území
Nové Těchanovice, jako pozemky k rekreaci, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2, + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května
Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 5/2015
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

141/4

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 458 orná půda o výměře 2931 m2 v kat. území
Nové Těchanovice, jako pastvinu pro chov domácích zvířat za kupní cenu ve výši
Kč 4,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 458 orná půda o výměře 2931 m2
v kat. území Nové Těchanovice, jako pastvinu pro chov domácích zvířat za kupní
cenu ve výši Kč 4,-/m2.

142/4

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o nutnosti zaměření hranice pozemku parc.
č. 960/2 a zaměření oplocení v tomto pozemku a předložení geometrického plánu
žadatelem při prodeji pozemků parc. č. 960/2 trvalý travní porost o výměře 238 m2,
parc. č. 63/1 zahrada o výměře 839 m2 a parc. č. 1003/7 trvalý travní porost
o výměře 45 m2 v kat. území Nové Těchanovice.
2. Ukládá předložit ZM zaměření hranice pozemku parc. č. 960/2 trvalý travní porost
v kat. území Nové Těchanovice a zaměření oplocení v tomto pozemku.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 25. 02. 2015

Strana 4 (celkem 9)

Z: VFO
T: 5/2015

Z: VFO
T: 6/2015
Z: VFO
T: 3/2015

143/4

1. Rozhodlo ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 35 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 310 m2, jehož součástí je stavba bez čp. - stodola, v kat. území Klokočov
u Vítkova, schválit pro další postup prodeje variantu B dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 35 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 310 m2, jehož součástí je stavba bez čp. - stodola, v kat. území Klokočov
u Vítkova, za základní kupní cenu ve výši Kč 85.000,-.

Z: VFO
T: 3/2015

144/4

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 849/1 ostatní plocha o výměře cca 120 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi kupujícího, za základní
kupní cenu Kč 50,-/m2, + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícím. Žadatel splňuje podmínku o výši
kupní ceny dle čl. 8.1. „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku
města Vítkova“.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 3/2015

145/4

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 1800 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě RD na Polní ul. ve Vítkově za základní kupní cenu Kč 125,-/m2 (jako
nezasíťovaný pozemek) + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že přípojky inženýrských sítí
si kupující vybudují na své náklady dle důvodové zprávy, nebo za 200,- Kč/ m2
v případě nazasíťovaného pozemku.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca
1800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k výstavbě RD na Polní ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu Kč 125,/m2 (jako nezasíťovaný pozemek) + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že přípojky
inženýrských sítí si kupující vybudují na své náklady dle důvodové zprávy, a to
poté, co bude vydáno příslušného povolení na zřízení přístupové komunikace
k předmětnému pozemku.
3. Ukládá zajistit vydání příslušného povolení na zřízení přístupové komunikace pro
potřeby výstavby RD na části pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca
1800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k výstavbě RD na Polní ul. ve Vítkově znázorněného v důvodové zprávě.

146/4

147/4

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky, popř. jejich části, parc. č. 2535/9 orná půda,
parc. č. 2535/13 orná půda a parc. č. 2496/49 orná půda v kat. území Vítkov do
vlastnictví města Vítkova od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov.
2. Ukládá FO požádat Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, o převod pozemků dle bodu 1.
Revokuje usnesení ZM č. 1146/26 ze dne 26. 2. 2014:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 90 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
rozšíření pozemku k výstavbě RD, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca
90 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
rozšíření pozemku k výstavbě RD, dle důvodové zprávy.“.
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Z: VFO
T: 8/2016

Z: VOS
T: 6/2016

Z: VFO
T: 3/2015

148/4

Revokuje usnesení ZM č. 86/3 ze dne 17. 12. 2014:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1146/26 ze dne 26. 2. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Tomášem Želinským, bytem Wolkerova 839, 749 01
Vítkov, a Alenou Smolkovou, bytem Skřivánčí pole 587, 749 01 Vítkov, na prodej
části pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 90 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, a to každému ideální ½ této
nemovitosti, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou
daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, 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.“.

149/4

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda, a to dle geometrického
plánu č. 2871-388/2014 pozemek parc. č. 1300/4 orná půda o výměře 157 m2 v kat.
území Vítkov, jako rozšíření pozemku k výstavbě RD, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda a to dle
geometrického plánu č. 2871-388/2014 pozemek parc. č. 1300/4 orná půda
o výměře 157 m2 v kat. území Vítkov, jako rozšíření pozemku k výstavbě RD, dle
důvodové zprávy.

150/4

151/4

152/4

1. Schvaluje posunutí termínu uzavření kupní smlouvy do 31. května 2015 s Annou
Otáhalovou, bytem Nová 425, 749 01 Vítkov, a s Margaretou Staroštíkovou, bytem
Nová 426, 749 01 Vítkov, při prodeji pozemku parc. č. 1112/3 ostpl. v kat. území
Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat jmenované o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2568/1 ostpl.
v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí
– elektro a vodovodní přípojky pro šatnu a zázemí fotbalistů stojící na pozemku
parc. č. 1016/1 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova, kdy Město Vítkov bude
oprávněný z věcného břemene, a Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Praha – Žížkov, PSČ 130 00, IČ 1312774, bude povinný z věcného břemene.
2. Ukládá informovat Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha –
Žížkov, o rozhodnutí zastupitelstva města.
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ke
schválení.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 26/2 ostpl. v kat.
území Lhotka u Vítkova za účelem zřízení čistírny odpadních vod BC 25 o výměře
41 m2 k pozemku parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
obytný dům čp. 24, kdy Město Vítkov bude budoucí povinný z věcného břemene
a Karel Adamec, trvale bytem Opavská 685, 749 01 Vítkov, manželé Slavomír
a Iveta Janatovi, trvale bytem Lhotka 24, 749 01 Vítkov, manželé Milan a Ivana
Juřínkovi, oba trvale bytem Lhotka 24, 749 01 Vítkov, manželé Karel a Lenka
Průchovi, oba trvale bytem Lhotka 24, 749 01 Vítkov, manželé Jiří a Ivana
Sváčkovi, trvale bytem Lhotka 24, 749 01 Vítkov, kteří jsou zároveň jedinými členy
Společenství vlastníků jednotek domu ve Lhotce č. 24, IČ: 25912917, se sídlem
Lhotka 24, 749 01 Vítkov, zastoupené Slavomírem Janatou, pověřeným vlastníkem,
a kteří jsou vlastníky všech jednotek, které toto společenství zahrnuje, budou
budoucí oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako budoucím
povinným z věcného břemene, a Karlem Adamcem, trvale bytem Opavská 685,
749 01 Vítkov, manželi Slavomírem a Ivetou Janatovými, trvale bytem Lhotka 24,
749 01 Vítkov, manželi Milanem a Ivanou Juřínkovými, oba trvale bytem Lhotka
24, 749 01 Vítkov, manželi Karlem a Lenkou Průchovými, oba trvale bytem Lhotka
24, 749 01 Vítkov, manželi Jiřím a Ivanou Sváčkovými, trvale bytem Lhotka 24,
749 01 Vítkov, kteří jsou zároveň jedinými členy Společenství vlastníků jednotek
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Z: S,VFO
T: 3/2015

Z: VFO
T: 3/2015

Z: VFO
T: 3/2015
Z: VFO
T: 9/2015

domu ve Lhotce č. 24, IČ: 25912917, se sídlem Lhotka 24, 749 01 Vítkov,
zastoupené Slavomírem Janatou, pověřeným vlastníkem, a kteří jsou vlastníky
všech jednotek, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc.
č. 26/2 ostpl. v kat. území Lhotka u Vítkova za účelem zřízení čistírny odpadních
vod BC 25 o výměře 41 m2 k pozemku parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je obytný dům čp. 24, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do
31. května 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům
platnosti.

Z: VFO
T: 5/2015

153/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1420 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 1421
zahrada, parc. č. 1418 trvalý travní porost, parc. č. 1417/3 zastavěná plocha
a nádvoří a parc. č. 1417/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je RD čp. 75,
kdy Město Vítkov bude budoucí povinný z věcného břemene a manželé Anton
a Miroslava Pokrývkovi, bytem Opavská 69, 749 01 Vítkov, budou budoucí
oprávnění z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako budoucím
povinným z věcného břemene, a manželi Antonem a Miroslavou Pokrývkovými,
bytem Opavská 69, 749 01 Vítkov jako budoucími oprávněnými z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 1420 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení
vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. parc. č. 1421 zahrada, parc. č. 1418 trvalý
travní porost, parc. č. 1417/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1417/1 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je RD čp. 75, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
T: 5/2015
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do
31. května 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům
platnosti.

154/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 606/14 ze dne 25. 4. 2012, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP 128002046/VB003 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/II002/2014 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 pozemku parc. č. 3225/2 ostpl. v kat. území
Vítkov pro nadzemní vedení NN 0,4kV v rámci stavby „Vítkov, Opavská, Penny,
přel. vNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: VFO
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo EP
128002046/VB003 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. května 2015. T: 5/2015
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

155/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1350/7 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem vybudování přípojky NN v rámci stavby „Vítkov,
Opavská, pozemek parc. č. 1350/15, p. Koštúr, přípojka kNN“, kdy Město Vítkov
bude budoucí povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zast. na základě plné
moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010 spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., se
sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535,
pověřeným zástupcem Jiřím Brodíkem, bude budoucí oprávněný z věcného
břemene.
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2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV 12-8009975/1 mezi Městem Vítkovem, jako
budoucím 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 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010
spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746
01, IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, pověřeným zástupcem Jiřím Brodíkem, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. v kat.
území Vítkov pro vybudování přípojky NN v rámci stavby „Vítkov, Opavská,
pozemek parc. č. 1350/15, p. Koštúr, přípojka kNN“, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: VFO
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV 12-8009975/1 se jmenovanou společností,
T: 5/2015
a to nejpozději do 31. května 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
156/4

1. Rozhodlo neposkytnout dotaci města na I. pololetí roku 2015 vybraným subjektům
dle přílohy č. 1.
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 3/2015

157/4

1. Rozhodlo poskytnout dotace města na I. pololetí roku 2015 vybraným subjektům dle
přílohy č. 1 v celkové výši 289 tis. Kč.
2. Schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace vybraným subjektům dle přílohy č. 2.
Z: S,VFO
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smluv s vybranými subjekty dle
T: 3/2015
přílohy č. 1, a to nejpozději do konce března 2015. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

158/4

1. Souhlasí s posunutím termínu splatnosti půjčky poskytnuté vydlužiteli Technickým
službám města Vítkova, p. o., se sídlem Dělnická 705, 749 01 Vítkov, zastoupeny
ředitelem, IČ 00037494 na 31.8.2015.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 8.9.2014 mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, zastoupené
starostou města a Technickými službami města Vítkova, p. o., se sídlem Dělnická
705, 749 01 Vítkov, zastoupeny ředitelem, IČ 00037494.

159/4

1. Schvaluje Akční plán města Vítkova na období 2015 – 2018 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit Akční plán města Vítkova na období 2015 – 2018 na webových
stránkách Města.

160/4

Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie
ČR Vítkov za rok 2014.

161/4

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Klokočov a určuje počet členů sedm.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Klokočov Ing. Zdeňka Petrů.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Klokočov – Michaelu Dlouhou, Alenu
Leherovou, Stanislava Šustka, Aleše Cihláře, Josefa Kalinu a Radoslava Lehera.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.

162/4

163/4

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Prostřední Dvůr a určuje počet členů tři.
2. Volí předsedkyní osadního výboru místní části Prostřední Dvůr Hanu Odstrčilovou.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Prostřední Dvůr – Marcelu Drcmanovou
a Petra Macíčka.
4. Ukládá zaslat předsedkyni a členům osadního výboru vyrozumění.
1. Zřizuje osadní výbor v místní části Podhradí a určuje počet členů tři.
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Z: VOS
T: 2/2015

Z: 1.MS
T: 3/2015

Z: 1.MS
T: 3/2015

2. Volí předsedkyní osadního výboru místní části Podhradí Vlastu Lindenthalovou.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Podhradí – Arnošta Tůmu a Pavla
Lazeckého.
4. Ukládá zaslat předsedkyni a členům osadního výboru vyrozumění.

Z: 1.MS
T: 3/2015

164/4

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Nové Těchanovice a určuje počet členů tři.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Nové Těchanovice Vítězslava Miecha.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Nové Těchanovice – Zdeňka Kudělu
a Jiřího Průchu.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.
Z: 1.MS
T: 3/2015

165/4

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Lhotka a určuje počet členů tři.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Lhotka Stanislava Průchu.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Lhotka – Libora Lichovníka a Petra
Fabíka.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.

166/4

167/4

168/4

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Jelenice a určuje počet členů pět.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Jelenice Libora Paulera.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Jelenice – Mgr. Radku Černínovou,
Kamila Hlaváče, Josefa Fialu a Radomíra Paulera.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.
1. Zřizuje osadní výbor v místní části Zálužné a určuje počet členů tři.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Zálužné Mgr. Petra Zahnaše.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Zálužné – Milana Dzimbaníka a Petra
Havlického.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.
1. Schvaluje Plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2014.
2. Schvaluje Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2015.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2015 a Rozpočet fondu na rok 2016.

Z: 1.MS
T: 3/2015

Z: 1.MS
T: 3/2015

Z: 1.MS
T: 3/2015

Z: T
T: 2/2016

169/4

Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních
částech města Vítkova v roce 2014.

170/4

1. Souhlasí s převodem kanalizace na p.č. 1560 v k.ú. Vítkov od SmVaK a.s. na město
Vítkov.
2. Ukládá provést veškeré kroky k převodu kanalizace na p.č. 1560 v k.ú. Vítkov od
Z: S,VFO
SmVaK a.s. na město Vítkov.
T: 3/2015

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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místostarostka
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