USNESENÍ
30. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 03. září 2014
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1274/30 do č. 1322/30)
Zastupitelstvo města:
1274/30 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 27. května, 17. června, 16.července
a 12. srpna 2014.
1275/30 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1276/30 Bere na vědomí Zprávu o akcích pořádaných městem Vítkov v letech 2010 – 2014.
1277/30 1. Schvaluje Přijetí dotace ve výši 9.262,- EUR na zabezpečení projektu „… aby řemesla
nezanikla“.
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2014, od. 33, par. 91, Orj. 9, ORG 779 částku
ve výši 295.000 Kč na předfinancování projektu.
3. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Vítkov a Regionem
Bílé Karpaty, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín na zabezpečení projektu „… aby řemesla
nezanikla“.
4. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VFO
T: září 2014

Z: S, VOK
T: září 2014

1278/30 Schvaluje podání žádosti z programu Evropa pro občany na zabezpečení projektu „Jak se žije
ženám uprostřed Evropy“.
1279/30 1. Ruší pobočku Městské knihovny Vítkov v Podhradí ke dni 31. 12. 2014.
2. Ukládá Informovat Ministerstvo kultury o zrušení knihovny.

Z: VOK
T: září 2014

3. Schvaluje zřízení pobočky Městské knihovny Vítkov – Mobilní knihovny
ke dni 1. 1. 2015.
4. Ukládá informovat Ministerstvo kultury o zřízení knihovny.

Z: VOK
T: září 2014

1280/30 1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov za I. pololetí 2014.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Vítkov za rok 2014.

Z: VOS
T: 4/2015

1281/30 1. Schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1 400 000,-Kč formou půjčky na provoz TS
Vítkov, p.o pro rok 2014 na orj.2 odpa. 3639 pol. 5651 org. 506, která bude vrácena
do 31.03.2015.

2. Schvaluje smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi Městem Vítkov a Technickými službami
města Vítkova ve výši 1,4 mil. Kč, k řešení přechodného nedostatku finanční prostředků.
3. Ukládá starostovi a řediteli TS podepsat Smlouvu o zápůjčce.
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Z: VFO
T: 03/09/2014

Z: VFO,S,ŘTS
T: 09/2014

1282/30 Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2014
1283/30 1. Rozhodlo neposkytnout dotace města na II. pololetí roku 2014 vybraným subjektům dle
přílohy č. 1.
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 09/2014

1284/30 Rozhodlo poskytnout dotace města na II. pololetí roku 2014 v celkové výši 150 000,- Kč
vybraným subjektům dle přílohy č. 1.
1285/30 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na projekt „Adaptační
programy pro nové kolektivy – Moje nová třída““ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou a gymnáziem Vítkov,
příspěvkovou organizací, Vítkov, Komenského 754, Vítkov, IČ 69987181.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace
platnosti
1286/30 1.

2.

1287/30 1.

2.

Z: VFO
T: 10/2014

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7 000,- Kč na projekt „Zájezd do
Dinoparku v Ostravě“, a 3 000,- Kč na projekt „Návštěva muzea hraček + divadlo loutek v
Ostravě“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvkovou organizací,
Husova 629, Vítkov, IČ 70996288 .
FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení Z: VFO
ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
T: 10/2014
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na projekt „Mezinárodní
žákovský koncert a metodické dny, Nyíregyháza, Maďarsko“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou školou, Vítkov,
Lidická 639, příspěvkovou organizací, Lidická 639, Vítkov, IČ 47813598.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2014

1288/30 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na projekt „Podpora činnosti
zájmových útvarů – Rybářský útvar“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou organizací,
Bezručova 585, Vítkov, IČ 3214892 .
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
Z: VFO
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
T: 10/214
1289/30 1.

2.

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 5 000,- Kč na projekt „Činnost
v oblasti kulturní sociální a sportovní“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, nám. J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. –
základní organizací Vítkov, Budišovská 875, občanským sdružením, IČ 75029898 .
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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Z: VFO
T: 10/2014

1290/30 1.

2.

1291/30 1.

2.

1292/30 1.

2.

1293/30 1.

2.

1294/30 1.
2.

1295/30 1.

2.

1296/30 1.

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na projekt „Oprava hasičské
stříkačky pro požární sport“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů
Jelenice, Jelenice 22, občanským sdružením, IČ 66738911.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2014

Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na projekt „ Nákup rekvizit“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Divadelní, šermířskou a cestovatelskou Společností Arcus, Opavská 126,
občanským sdružením, IČ 68177585.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2014

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč na projekt „Nájem
tělocvičny“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Karate klubem Vítkov, Skřivánčí pole 884, Vítkov, občanským sdružením, IČ 68177593.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2014

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč na projekt „ Turnaj
spřátelených měst: 3. ročník o pohár starosty – Turnaj mládeže Vítkovské ligy“ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením stolních
tenistů města Vítkova, Školní 329, Vítkov, občanským sdružením, IČ 68941935.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2014

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na projekt „Údržba hrací
plochy a chod oddílu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ
00300870 a Fotbal clubem Klokočov, Klokočov 34, občanským sdružením, IČ 26996073.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
Z: VFO
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
T: 10/2014
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na projekt „Vybavení pro
pořádání kulturních a sportovních akcí“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a TJ Sokolem Klokočov, Klokočov 32,
občanské sdružení, IČ 47812133.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 500,- Kč na projekt „Vítkovské
Ympulsy nejen pro Lhotku“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Vítkovskými Ympulsy o.p.s., Bezručova 585, Vítkov,
IČ 02638941.
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Z: VFO
T: 10/2014

2.

1297/30 1.

2.

1298/30 1.

2.

Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4 900,- Kč na projekt „ Provoz
sportovního klubu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Sportovní klubem Gymnázia Vítkov, Vítkov, Komenského 145,
občanským sdružením, IČ 22766472.
Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 31. října 2014.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
Revokuje usnesení ZM č. 1743/30 ze dne 30. 6. 2010, č. 264/6 ze dne 27. 4. 2011, č.
392/9 ze dne 31. 8. 2011, č. 536/13 ze dne 22. 2. 2012, č. 877/20 ze dne 20. 2. 2013 a č.
1085/25 ze dne 18. 12. 2013, ve věci domu čp. 11 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.

1300/30

Revokuje usnesení ZM č. 1218/28 ze dne 28. 5. 2014:
„1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 212/1 orná půda o výměře 775 m2, parc. č. 212/2 trvalý
travní porost o výměře 1073 m2, parc. č. 2243 ostatní plocha o výměře 211 m2, parc. č.
2245/1 orná půda o výměře 1563 m2 a parc. č. 2245/4 orná půda o výměře 545 m2 v kat.
území Klokočov u Vítkova za účelem výstavby RD.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 212/1 orná půda o výměře 775 m2, parc. č.
212/2 trvalý travní porost
o výměře 1073 m2, parc. č. 2243 ostatní plocha o výměře 211 m2, parc. č. 2245/1 orná půda
o výměře 1563 m2 a parc. č. 2245/4 orná půda o výměře 545 m2 v kat. území Klokočov u
Vítkova za účelem výstavby RD.“

2.

Z: VFO
T: 10/2014

Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč na projekt „Materiální
zabezpečení pro krajskou soutěž družstev v šachu“ a ve výši 34 600 Kč na projekt
„Zabezpečení celoroční činnosti oddílu kopané“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, Husova 653, Vítkov,
občanským sdružením, IČ 44941412.

1299/30

1301/30 1.

Z: VFO
T: 10/2014

Z: VFO
T: 10/2014

Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1199/27 ze dne 9. 4. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Pavlem Zápecou, bytem Krušnohorská 1568/11, 415 01 Teplice Trnovany a Janem Zápecou, bytem Vondrouškova 1166/12, 163 00 Praha 17 - Řepy,
každému ideální ½ pozemku, na prodej pozemku parc. č. st. 358/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 14 m2 v kat. území Lhotka u Vítkova, za dohodnutou základní kupní cenu
ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí kupujícími, dle
přiloženého návrhu smlouvy
Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději
do 30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 03. 09. 2014

Strana 4 (celkem 9)

Z: S,VFO
T: 11/2014

1302/30 1.

2.

1303/30 1.

2.

1304/30 1.
2.

1305/30 1.

2.

3.

Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1214/28 ze dne 28. 5. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Robertem Duškem, bytem Podhradí 144E, 749 01 Vítkov, na prodej
pozemků parc. č. 2698/1 trvalý travní porost o výměře 309 m2 a parc. č. 2594/59 trvalý
travní porost o výměře 270 m2 (vzniklého dle geometrického plánu č. 2865-29/2014
z pozemku parc. č. 2594/1) v kat. území Vítkov, za základní kupní cenu Kč 50,-/m2, +
vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději
do 30. listopadu 2014. 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: 11/2014

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, na
prodej části pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 90 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, 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
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

Rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 35 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 310 m2 v kat. území Klokočov u Vítkov, vč. stavby bez čp. – stodoly, která je
součástí tohoto pozemku za kupní cenu ve výši Kč 105.000,- Kč.
Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 35 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 310 m2 v kat. území Klokočov u Vítkov, vč. stavby bez čp. – stodoly, která je
součástí tohoto pozemku za kupní cenu ve výši Kč 105.000,- Kč.

Z: VFO
T: 09/2014

Schvaluje výjimku ze Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků
ve vlastnictví města Vítkova, čl. 2 Zásady prodeje pozemků k výstavbě, MUDr. Ivetě
Švestkové, bytem Skřivánčí pole 863, 749 01 Vítkov, při prodeji pozemku parc. č. 45
zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 259 m2 v kat. území Vítkov, dle
důvodové zprávy.
Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 647/15 ze dne 27. 6. 2012
a č. 951/22 ze dne 26. 6. 2013, smlouvu o koupi nemovitosti
a smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrských sítí) mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím
a současně povinným z věcného břemene, a MUDr. Ivetou Švestkovou, bytem Skřivánčí
pole 863, 749 01 Vítkov, jako kupující a současně oprávněnou z věcného břemene, na
prodej pozemku parc. č. 45 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 259 m2
v kat. území Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 +
vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující, a zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 37/1 ostpl.
v kat. území Vítkov, za účelem zřízení a uložení podzemního vedení vodovodní a
kanalizační přípojky k novostavbě ordinace praktického lékaře postavené na pozemcích
parc. č. 43 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště a parc. č. 45 zastavěná plocha a
nádvoří – zbořeniště a k pozemkům parc. č. 43 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště,
parc. č. 44 zahrada a parc. č. 45 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v kat. území
Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Ukládá podepsat smlouvu o koupi nemovitosti a smlouvu o zřízení věcného břemene
(práva služebnosti inženýrských sítí) se jmenovanou, a to nejpozději do 30. listopadu
2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.
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Z: S, VFO
T: 11/2014

1306/30 1.

2.

1307/30 1.

1.

2.

1308/30 1.

2.

Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1252/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, na prodej
částí pozemku parc. č. 153/9 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 286996/2014 pozemky parc. č. 153/46 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 159/47
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a parc. č. 159/48 ostatní plocha o výměře 4
m2 v kat. území Vítkov, jako pozemky tvoří jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatele, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Ukládá podepsat kupní smlouvu se Moravskoslezským krajem,
ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, a to nejpozději do 31. ledna 2015. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o Z: S, VFO
T: 01/2015
uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
Revokuje usnesení ZM č. 1153/26 ze dne 26. 2. 2014:
„1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 1112/3 ostpl. o výměře 366 m2 , parc. č. 1112/28
ostpl. o výměře 235 m2, parc. č. 1112/29 ostpl. o výměře 369 m2 a části pozemku parc. č.
876/1 ostpl. o výměře cca 660 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov vlastníkům (spoluvlastníkům) sousedících domů, jako nádvoří tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi vlastníků staveb.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 1112/3 ostpl. o výměře 366 m2 , parc.
č. 1112/28 ostpl. o výměře 235 m2, parc. č. 1112/29 ostpl. o výměře 369 m2 a parc. č.
876/1 ostpl. o výměře cca 660 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov vlastníkům (spoluvlastníkům) sousedících domů, jako nádvoří tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi vlastníků staveb.“
Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 1112/3 ostpl. o výměře 366 m2 , parc. č. 1112/28
ostpl. o výměře 235 m2, parc. č. 1112/29 ostpl. o výměře 369 m2 a části pozemku parc.
č. 876/1 ostpl. o výměře cca 660 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v
kat. území Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 69,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, vlastníkům (spoluvlastníkům)
sousedících domů, jako nádvoří tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi vlastníků
staveb.
Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 1112/3 ostpl. o výměře 366 m2 , parc. č.
1112/28 ostpl. o výměře 235 m2, parc. č. 1112/29 ostpl. o výměře 369 m2 a parc. č. 876/1
ostpl. o výměře cca 660 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 69,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, vlastníkům (spoluvlastníkům) sousedících domů, jako Z: VFO
T: 09/2014
nádvoří tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi vlastníků staveb.
Revokuje usnesení ZM č. 1223/28 ze dne 28. 5. 2014:
„1.
Rozhodlo
prodat
prodat
pozemek
parc.
č.
1112/27
ostpl.
o výměře 119 m2 a část pozemku parc. č. 1112/29 ostpl.
o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, jako zahrada, za podmínky zajištění přístupu a příjezdu k domu Nová čp. 422
– vybudování oplocení, vstupní brány a připojení vjezdem na MK Nová ul., dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1112/27 ostpl. o výměře 119 m2 a
část pozemku parc. č. 1112/29 ostpl. o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako zahrada, za podmínky zajištění
přístupu a příjezdu k domu Nová ul. čp. 422, a to vybudování oplocení, vstupní brány
a připojení vjezdem na MK Nová ul.“
Ukládá informovat manžele Huškovy o rozhodnutí ZM.

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 03. 09. 2014

Z: VFO
T: 09/2014
Strana 6 (celkem 9)

1309/30 1.
2.

1310/30 1.

2.
3.

4.

1311/30 1.

2.

Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1112/27 ostpl. o výměře 119 m2 a parc. č. 1112/25
ostpl. o výměře 125 m2 v kat. území Vítkov, jako zahrada.
Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1112/27 ostpl.
o výměře 119 m2 a parc. č. 1112/25 ostpl. o výměře 125 m2 v kat. území Vítkov, jako
zahrada.
Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1261/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 229, 749 01
Vítkov, IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, na prodej částí pozemků parc. č. 3204/4 a
parc. č. 3204/5, vše orná půda, o souhrnné výměře cca 6000 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.
Schvaluje v případě schválení kupní smlouvy dle bodu 1/, dohodu
o narovnání v podobě zániku závazků a přesměrování zálohy na jiný plánovaný závazek
mezi Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 229,
749 01 Vítkov, IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, z prodeje částí pozemku parc. č.
3207/1 orná půda o výměře cca 4900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, dle předloženého návrhu dohody o narovnání.
Ukládá podepsat dohodu o narovnání v podobě zániku závazků a přesměrování zálohy na
jiný plánovaný závazek se jmenovanou společností, a to nejpozději do
30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 09/2014

Z: S, VFO
T: 11/2014

Z: S, VFO
T: 11/2014

Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1260/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova 188/37,
130 00 Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381, na prodej pozemku parc. č. 3207/10 a
částí pozemků parc. č. 3207/13, parc. č. 3204/4 a parc. č. 3204/12, vše orná půda, o
souhrnné výměře cca 7000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

1312/30 1.

Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3229/1 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodních
přípojek v rámci stavby „STL plynovod a přípojky plynu, DMS, KS 1310000184“, kdy
Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupena
na základě plných mocí Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku, a
Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku, bude oprávněným
z věcného břemene.

2.

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. GIS-1009/VB mezi mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol RWE GasNet, s. r. o., se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupena
na základě plných mocí Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku, a
Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku, jako oprávněným
z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.

3.

Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. GIS-1009/VB se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2014. 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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Z: S, VFO
T: 11/2014

Z: S, VFO
T: 11/2014

1313/30 1.

2.
3.

1314/30 1.

2.
3.

1315/30 1.

Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1560 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k RD čp. 723
stojícímu na pozemku parc. č. 1585 stpl. a k pozemkům parc. č. 1585 stpl., parc. č. 1586
trvalý travní porost a parc. č. 1587/1 ostpl., kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a Mária Fojtíková, bytem Zemědělská 723, 749 01 Vítkov, bude oprávněná
z věcného břemene.
Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a Márií Fojtíkovou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovanou,
a to nejpozději do 30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce
platnosti.

Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1560 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k RD čp. 724
stojícímu na pozemku parc. č. 1584/2 stpl. a k pozemkům parc. č. 1584/2 stpl., parc. č.
1584/1 ostpl. a parc. č. 1583 stpl.-zbor, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a Roman Janečka a Kateřina Janečková, oba bytem Zemědělská 724, 749 01
Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene.
Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a Romanem Janečkou a Kateřinou Janečkovou, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
Z: S, VFO
břemene těmto žadatelům platnosti.
T: 11/2014
Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1104/1 ostpl., parc. č.
1112/3 ostpl. a parc. č. 1112/17 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení kanalizační přípojky k domu čp. 426 stojícímu na pozemku parc. č. 1107 stpl. a k
pozemku parc. č. 1107 stpl., kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a Milán
Grigier, Helena Balážová, Margareta Staroštíková a Iveta Szijjártóová, všichni bytem
Nová 426, 749 01 Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene.

2.

Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a a Milánem Grigierem, Helenou Balážovou, Margaretou
Staroštíkovou a Ivetou Szijjártóovou, dle přiloženého návrhu smlouvy.

3.

Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.

1316/30 1.

2.

Z: S, VFO
T: 11/2014

Z: S, VFO
T: 11/2014

Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1266/29 ze dne 16.7.2014 kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkov a Společenstvím vlastníků
jednotek domu ve Vítkově na Budišovské ulici č. 494 - 495, IČ 25885511, se sídlem
Budišovská ul. 494, 749 01 Vítkov, okres Opava na prodej nebytové jednotky č. 495/25
v budově č. p. 494 a č. p. 495 na Budišovské ulici ve Vítkově, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech budovy č. p. 494 a č. p. 495 a pozemcích parc. č.699
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 700 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov za
dohodnutou kupní cenu ve výši 312 000,00 Kč.
Ukládá podepsat kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným
nejpozději do 31. 10. 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy a
smlouvy o zřízení věcného břemene pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o Z: S, VFO
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene platnosti.
T: 31/10/14
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1317/30 1.
2.
3.
1318/30 1.

2.
1319/30 1.
2.
3.
4.
1320/30 1.
2.
1321/30 1.
2.

1322/30 1.

2.
3.

Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB paní Jitce Vránové, bytem Vítkov, Wolkerova 836, ve
výši 80 tis. Kč na rekonstrukci koupelny a WC.
Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1402 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov a paní Jitkou
Vránovou, bytem Vítkov, Wolkerova 836.
Ukládá starostovi města podepsat schválenou Smlouvu o úvěru č. 1402 z FRB.

Z: S, VFO
T: 09/2014

Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 8/2014,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 25.
Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 8/2014.

Z: VFO
T: 09/2014

Rozhodlo poskytnout investiční dotace Společenství vlastníků jednotek domu
ve Lhotce č. 24 na čističku odpadních vod ve výši 100 tis. Kč.
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi Městem Vítkov a Společenstvím
vlastníků jednotek domu ve Lhotce č. 24.
Ukládá starostovi podepsat schválenou Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi
Městem Vítkov a Společenstvím vlastníků jednotek domu ve Lhotce č. 24.
Z: S, VFO
T: 09/2014
Ukládá zapracovat schválenou částku do rozpočtu města.
Z: VFO
T: 09/2014
Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Venkovský mikroregion Moravice, IČ:70630089 za rok 2013.
Schvaluje závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2013
bez výhrad.
Bere na vědomí vyhodnocení účasti zastupitelů města na jednáních zastupitelstva města
ve volebním období 2010 až 2014.
Souhlasí s uveřejněním vyhodnocení účasti zastupitelů města na jednáních zastupitelstva
města a účasti radních na schůzích rady města ve volebním období 2010 – až 2014,
ve Vítkovském zpravodaji č. 10.

Z: MS
T: 09/2014

Bere na vědomí dopis společnosti NOSTA, s. r. o. Nový Jičín ze dne 25. 6. 2014 ke
kompromisnímu řešení sporu a předložení návrhu o urovnání sporu k reklamačním
závadám na akci Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice.
Neschvaluje vyřešit urovnání sporu smírnou cestou, a to uzavřením dohody o narovnání
v jakékoliv výši.
Ukládá informovat společnost NOSTA, s. r. o. Nový Jičín.
Z: S, VOS
T: 09/2014

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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