USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 1. listopadu 2017
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1010/22 do č. 1070/22)
Zastupitelstvo města:
1010/22 1. Bere na vědomí žádost TS Vítkov, p. o. se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 o úhradu
podílu města na koupi svozového vozu TKO.
2. Ukládá předložit návrh řešení úhrady podílu města na koupi svozového vozu.

1011/22

1. Schvaluje refinancování návratné finanční výpomoci uzavřených mezi Městem Vítkov
a Technickými službami Vítkov, p. o. formou provozního příspěvku ve výši 300 tis. Kč
a investičního příspěvku ve výši 1.350 tis. Kč.
2. Ukládá refinancování řešit rozpočtovým opatřením.
3. Schvaluje dodatky ke smlouvám o návratné finanční výpomoci s TS se splatností v tomto
roce.
4. Ukládá uzavřít dodatky smluv o návratné finanční výpomoci s TS se splatností v tomto roce.

1012/22

Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 21.srpna, 23.srpna, 29.srpna, 19.září, 2.října
a 10.října 2017.

1013/22

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1014/22

1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2018.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2019.

Z: S,VFO,
VOS,ŘTS
T: 12/2017

Z: VFO
T: 12/2017
Z: VFO,S
T: 12/2017

Z: T
T: 12/2018

1015/22

Schvaluje přílohu č. 1 k fondu zaměstnavatele Zásad pro použití prostředků fondu, kdy dochází
ke změně výše příspěvku na 1 hlavní jídlo v pracovní dny z 20,00 Kč na 25,00 Kč s účinností
od 1.1.2018.

1016/22

Bere na vědomí informaci o potřebě vybudování nového Domova pro seniory.

1017/22

1. Bere na vědomí zprávu o pořízení laserového měřiče rychlosti pro potřeby MP Vítkov.
2. Schvaluje variantu č. 1 pořízení nového laserového měřiče rychlosti pro MP Vítkov v roce
2018.
3. Ukládá do rozpočtu města Vítkova na rok 2018 začlenit částku 460.000,- Kč na nákup nového Z: VFO,
laserového měřiče rychlosti pro potřeby MP Vítkov.
VSMP
T: 12/2017
4. Ukládá vypsat výběrové řízení na dodání nového laserového měřiče rychlosti pro potřeby MP Z: VSMP
Vítkov podle důvodové zprávy a požadavků MP Vítkov, přičemž jako kritérium pro nákup
T: 2/2018
přístroje se určuje nejnižší nabídnutá cena, která nepřekročí částku 460.000,- Kč.

1018/22

1. Bere na vědomí zprávu o vybudování nových záchytných kotců MP Vítkov.
2. Schvaluje vybudování nových záchytných kotců MP Vítkov v roce 2018.
3. Ukládá do rozpočtu města Vítkova na rok 2018 začlenit částku 400.000,- Kč na vybudování Z: VFO,
nových záchytných kotců MP Vítkov.
VSMP
T: 12/2017

1019/22

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci
hlučných činností.
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2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 2/2017 o nočním
klidu a regulaci hlučných činností.
1020/22

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování dalších vytypovaných prostor, vhodných
k zřízení nové spisovny dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Schvaluje záměr vybudovat další část dočasné spisovny, v prostorách suterénu kulturního
domu na ulici Dělnická, za účelem řešení akutního stavu nedostatkem vhodných prostor
pro ukládání dokumentů.
3. Ukládá vybudovat další část dočasné spisovny, v prostorách suterénu kulturního domu na ulici
Dělnická, za účelem řešení akutního stavu s nedostatkem vhodných prostor pro ukládání
dokumentů.
4. Ukládá do doby komplexní realizace nové spisovny pokračovat v monitorování dalších
objektů, vhodných pro zřízení nové spisovny dle zákona.

Z:
VOSČŽÚ
T: 11/2017

Z: VOS
T:7/2018
Z: VOVS
T: 11/2018

1021/22 Vydává Zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova s účinností od
1. 1. 2018, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
1022/22

Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská č.p. 21,
IČ: 00489557 a škody na majetku města.

1023/22

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově a jeho
místních částech v období 2017/2018.

1024/22

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TS Vítkov, p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ:00037494,na město Vítkov a to vibrační desky CF2R v hodnotě
55 245,-Kč.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TS Vítkov p.o. se
sídlem Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 a to vibrační desky CF2R v hodnotě 55 245,-Kč.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705,IČ: 00037494 a to vibrační desku CF2R v hodnotě 55 245,-Kč.

1025/22

1026/22

1027/22

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017-2021 – programu EFEKT 2 pro rok 2018, vyhlášeném Ministerstvem průmyslu
a obchodu, na projekt „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“, se
závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období
2017-2021 – programu EFEKT 2 pro rok 2018, vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a
obchodu, na projekt „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“, se
závazkem spolufinancování realizace projektu.
3. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2018 finanční prostředky na financování
realizace projektu „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“.
1. Vydává Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům
ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od 2.11.2017.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k
bytům ve vlastnictví Města Vítkova na úřední desce města.

1. Bere na vědomí záměr na vybudování zázemí pro cyklisty, turisty a návštěvníky ve městě
Vítkově.
2. Schvaluje zahájení přípravných kroků pro přípravu projektu na vybudování zázemí pro
cyklisty, turisty a návštěvníky ve městě Vítkově a vyčlenit v rozpočtu města na rok 2018
finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.
3. Ukládá provést průzkum trhu a předložit radě města návrh smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace akce „Zázemí pro návštěvníky města“.
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Z: ŘTS
T: 11/2017

Z: VOS
T: 12/2017
Z: VFO
T: 12/2017

Z: VOS
T:
2.11.2017

Z: VOS
T: 12/2017

4. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2018 finanční prostředky na zpracování
projektové dokumentace.
1028/22

1029/22

1030/22

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2018, který vyhlašuje Moravskoslezský kraj, na projekt
„Vystoupej na svůj vrchol“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve výši
minimálně 20 % z celkových nákladů na projekt „Vystoupej na svůj vrchol“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2018, který vyhlašuje Moravskoslezský kraj, na projekt „Vystoupej na svůj
vrchol“.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2018, který vyhlašuje Moravskoslezský kraj, na projekt
„Najdi si to své“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve výši
minimálně 20 % z celkových nákladů na projekt „Najdi si to své“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2018, který vyhlašuje Moravskoslezský kraj, na projekt „Najdi si to své“.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.

Z: VFO
T: 12/2017

Z: VOS
T: 12/2017
Z: VFO
T: 3/2018

Z: VOS
T: 12/2017
Z: VFO
T: 3/2018

Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2017/2018.

1031/22 1. Bere na vědomí zprávu o možnosti zapojení vítkovských spolků do programu Dne města –
Vítkov 2018.
Z: VOK
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města doplňkový program, ve kterém se představí vítkovské
spolky a zájmová sdružení.
T: 4/2018
1032/22

1033/22

1. Schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2018 na 540,-Kč/osoba/rok.
2. Schvaluje osvobození od poplatku fyzické osoby nezletilé, a to do konce kalendářního měsíce,
ve kterém dosáhnou tří let věku.
3. Ukládá předložit čistopis OZVo místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1. ledna 2018.
1. Schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru z FRB č. 1601 uzavřený mezi Paní Pavlou
Tomancovou, bytem Klokočov č.p. 24, 747 47 Vítkov 3 a Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o úvěru z FRB č. 1601.

Z: VFO
T: 12/2017

Z: S,VFO
T: 11/2017

1034/22

1. Schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru z FRB č. 1603 uzavřený mezi manželi Zbyňkem
a Hanou Marethovými, bytem Komenského č.p. 150, 749 01 Vítkov a Městem Vítkov, nám.
Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o úvěru z FRB č. 1603.
Z: S,VFO
T: 11/2017

1035/22

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 9/2017 dle přílohy č. 1 v celkové
výši 621.860,- Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 9/2017.
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Z: VFO
T: 11/2017

3. Potvrzuje platnost rozpočtového opatření č. 8/2017 schváleného radou města vzhledem
k naléhavosti splatnosti ve stanoveném termínu.
1036/22

1. Bere na vědomí deficitní rozpočet města Vítkova pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu v této struktuře:
a.
Celkové rozpočtované příjmy ve výši 129 mil. Kč
b.
Celkové rozpočtované výdaje ve výši 197,8 mil. Kč,
z toho:
- provozní výdaje ve výši 105,6 mil. Kč,
- opravy a udržování ve výši 14,5 mil. Kč
- kapitálové výdaje ve výši 77,7 mil. Kč
c.
Financování ve výši 21,8 mil. Kč z vlastních finančních
prostředků města a 47 mil. Kč z investičního úvěru.
2. Bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2018 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
3. Bere na vědomí rozpis financování oprav a udržování pro rok 2018 dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Bere na vědomí rozpis financování investic dle přílohy č. 4 předloženého matriálu.
5. Ukládá návrhy úprav rozpočtu zapracovat do konečné verze rozpočtu, který bude předmětem
schválení na příštím zasedání zastupitelstva.
6. Ukládá zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2018 dle zákona.

1037/22

1038/22

1039/22

1. Schvaluje dodavatele investičních úvěrů pro největší investiční akce roku 2018 „Rekonstrukce
městského kina“ a Výstavba další etapy městské skládky“ Českou spořitelnu, a. s., která
předložila nejvýhodnější nabídku dle zadaných kritérií.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního úvěru ve výši 11 mil. Kč se splatností 6 let
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a Českou spořitelnou, a. s., nám. Republiky
15, Opava, na vybudování další etapy městské skládky.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního úvěru ve výši 36 mil. Kč se splatností 10 let
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a Českou spořitelnou, a.s., nám.
Republiky 15,Opava, na rekonstrukci městského kina.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 997/21 ze dne 30. 8. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Tomášem Daříčkem, nar. 5. 9. 1974, a Gabrielou Daříčkovou,
nar. 6. 7. 1976, oba bytem Komenského 153, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
Revokuje usnesení ZM č. 998/21 ze dne 30. 8. 2017:
„1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 848/1 ostatní plocha a parc. č. 844/2 ostatní plocha
o souhrnné výměře cca 500 m2 (výměra buda upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 173 v Zálužné
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 848/1 ostatní plocha a parc. č. 844/2
ostatní plocha o souhrnné výměře cca 500 m2 (výměra buda upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 173
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/ m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.“
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Z: VFO
T:
13.12.2017
Z: VFO
T:
27.11.2017

Z: VFO,S
T: 12/2017
Z: VFO,S
T: 12/2017

Z: S,VFO
R: 1/2018

1040/22

1. Neschvaluje slevu kupní ceny při podeji částí pozemků parc. č. 844/2 ostatní plocha o výměře
179 m2 a parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře 353 m2.
2. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 848/1 ostatní plocha a parc. č. 844/2 ostatní plocha
v kat. území Nové Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 553-72/2017 nově vzniklý
pozemek parc. č. 848/7 ostatní plocha o výměře 532 m2 jako pozemek k rekreaci u chaty
žadatelky č. e. 173 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu
nákladů za vypracování geometrického plánu kupující.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 848/1 ostatní plocha a parc. č. 844/2
ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 553-72/2017
nově vzniklý pozemek parc. č. 848/7 ostatní plocha o výměře 532 m2 jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 173 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupující.

Z: VFO
T: 11/2017

1041/22

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice,
a to dle předloženého geometrického plánu manželi Jiřím a Věrou Bardasovými jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 172 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové
zprávy. Manželé Jiří a Věra Bardasovi jsou povinni předložit geometrický plán nejpozději do
31. ledna 2018.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha v kat. území Nové
T: 2/2018
Těchanovice, a to dle předloženého geometrického plánu manželi Jiřím a Věrou
Bardasovými jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 172 v Zálužné za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu
kupujícími. Manželé Jiří a Věra Bardasovi jsou povinni předložit geometrický plán
nejpozději do 31. ledna 2018. Pokud v této lhůtě žadatelé geometrický plán nepředloží,
pozbude usnesení ZM platnosti.

1042/22

Revokuje usnesení ZM č. 929/20 ze dne 28. 6. 2017:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 1533 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek u RD
žadatele čp. 71 v Zálužné a za účelem stabilizace pozemku osázením hluboce kořenícími
stromy za základní kupní cenu ve výši Kč 35,-/m2 pro část svažitého pozemku o výměře cca
1306 m2 a Kč 50,-/m2 pro část rovinatého pozemku o výměře cca 227 m2 a úhradu nákladů za
vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 1533 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek u RD žadatele čp. 71 v Zálužné a za účelem stabilizace pozemku osázením hluboce
kořenícími stromy za základní kupní cenu ve výši Kč 35,-/m2 pro část svažitého pozemku
o výměře cca 1306 m2 a Kč 50,-/m2 pro část rovinatého pozemku o výměře cca 227 m2
a úhradu nákladů za vyhotovení geometr. plánu a polohopisného plánu kupujícím.“

1043/22

Revokuje usnesení ZM č. 994/21 ze dne 30. 8. 2017:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 929/20 ze dne 28. 6. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Kamilem Olbrechtem, nar. 16. 11. 1968, bytem Zálužné 71, 749 01
Vítkov, za základní kupní cenu ve výši Kč 35,-/m2 pro část svažitého pozemku o výměře cca
1306 m2 a Kč 50,-/m2 pro část rovinatého pozemku o výměře cca 227 m2 a úhradu nákladů za
vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

1044/22

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice,
a to dle geometrického plánu č. 552-72/2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 864/76 ostatní
plocha o výměře 1575 m2 jako pozemek u RD žadatele čp. 71 v Zálužné a za účelem
stabilizace pozemku osázením hluboce kořenícími stromy za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 58.995,- a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu
kupujícím, dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostatní plocha v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 552-72/2017 nově vzniklý pozemek parc. č.
864/76 ostatní plocha o výměře 1575 m2 jako pozemek u RD žadatele čp. 71 v Zálužné a za
účelem stabilizace pozemku osázením hluboce kořenícími stromy za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 58.995,- a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného
plánu kupujícím.
1045/22

Revokuje usnesení ZM č. 882/19 ze dne 26. 4. 2017:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca
300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2“.

1046/22

Revokuje usnesení ZM č. 922/20 ze dne 28. 6. 2017:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 882/19 ze dne 26. 4. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Pavlem Chocenským, nar. 19. 4. 1958, bytem Václava Jiříkovského
174/52, 700 30 Ostrava - Dubina, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

1047/22

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 3044-61/2017 pozemek parc. č. 2594/64 trvalý travní porost o výměře 311 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 80 ve Vítkově - Podhradí za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického
plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 3044-61/2017 pozemek parc. č. 2594/64 trvalý travní porost o výměře
311 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 80 ve Vítkově Podhradí za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupujícím.

1048/22

Revokuje usnesení ZM č. 923/20 ze dne 28. 6. 2017:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca
300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupující“.

1049/22

Revokuje usnesení ZM č. 990/21 ze dne 30. 8. 2017:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 923/20 ze dne 28. 6. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Libuší Hermannovou, nar. 1. 2. 1942, bytem Smetanovy sady 693/10,
741 01 Nový Jičín, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. října 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
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Z: VFO
T: 11/2017

Z: VFO
T: 11/2017

1050/22

1051/22

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 3044-61/2017 pozemek parc. č. 2594/63 trvalý travní porost o výměře 302 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 96 ve Vítkově - Podhradí za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického
plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 3044-61/2017 pozemek parc. č. 2594/63 trvalý travní porost o výměře
302 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 96 ve Vítkově Podhradí za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupující.
1. Schvaluje prodat část pozemku parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vítkov
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem).
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří,
výměra bude upřesněna geometrickým plánem, v kat. území Vítkov jako nádvoří domu čp.
29 na Opavské ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 s tím, že záměr
bude zveřejněn až po obdržení geometrického plánu, nejpozději do 31. března 2018.

1052/22

Revokuje usnesení ZM č. 920/20 ze dne 28. 6. 2017:
„1. Rozhodlo prodat pozemek, nebo jeho části, parc. č. 1694 trvalý travní porost o výměře 2335
m2 (v současné době stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov k podnikatelské činnosti
v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 +
DPH v zákonné výši, dle důvodové zprávy
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek, nebo jeho části, parc. č. 1694 trvalý travní porost
o výměře 2335 m2 (v současné době stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov
k podnikatelské činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši.“

1053/22

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca 714 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem vybudování parkovacího
prostoru ke kupovanému pozemku žadatelem parc. č. 3207/1 v průmyslové zóně na Dělnické
ul. ve Vítkově. Základní kupní cena bude stanovena dle rozsahu vedení VN znázorněného
v polohopisném plánu ve výši Kč 140,-/m2 – Kč 200,-/m2, náklady za vyhotovení
geometrického plánu a polohopisného plánu ponese kupující, dle důvodové zprávy s tím, že
kotce pro psy budou umístěny na pozemek parc. č. 2537/5 nebo parc. č. 2636/4. Žadatel je
povinen předložit geometrický plán a polohopisný plán nejpozději do 31. ledna 2018. Pokud
v této lhůtě žadatel plány nepředloží, pozbude usnesení ZM platnosti.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/9 orná půda o výměře cca 714 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem vybudování
parkovacího prostoru ke kupovanému pozemku žadatelem parc. č. 3207/1 v průmyslové zóně
na Dělnické ul. ve Vítkově. Základní kupní cena bude stanovena dle rozsahu vedení VN
znázorněného v polohopisném plánu ve výši Kč 140,-/m2 – Kč 200,-/m2, náklady za
vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu ponese kupující, s tím, že žadatel je
povinen předložit geometrický plán a polohopisný plán nejpozději do 31. ledna 2018.

1054/22

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 2280/3 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 447 m2 a parc. č. 2280/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1441 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemky tvořící jednotný funkční celek s RD čp. 192 na Oderské ul.
ve Vítkově. Základní kupní cena bude stanovena dle rozsahu svažitosti znázorněné
v polohopisném plánu ve výši Kč 175,-/m2 – Kč 250,-/m2, náklady za vyhotovení
polohopisného plánu ponese kupující, dle důvodové zprávy s tím, že záměr na prodej bude
zveřejněn po předložení plánu žadatelem
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 2280/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
447 m2 a parc. č. 2280/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1441 m2 v kat. území Vítkov
v kat. území Vítkov jako pozemky u RD žadatelů čp. 270 na Oderské ul. ve Vítkově za
základní kupní cenu, která bude stanovena dle rozsahu svažitosti znázorněné v polohopisném
plánu ve výši Kč 175,-/m2 – Kč 250,-/m2 a úhradu nákladu za vyhotovení polohopisného pl.
kupujícím s tím, že žadatel je povinen předložit polohopisný plán nejpozději do 31. 1. 2018.
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Z: VFO
T: 11/2017

Z: VFO
T: 4/2018

Z: VFO
T: 2/2018

Z: VFO
T: 2/2018

1055/22

1056/22

1057/22

1. Rozhodlo prodat 2 části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu
č. 543-64/2016 díl a o výměře 266 m2, který je přisloučen k pozemku kupujících parc.
č. 848/5 ostpl. a pozemek parc. č. 848/6 ostpl. o výměře 104 m2 v kat. území Nové
Těchanovice, jako pozemky k rekreaci tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatelů, a to každému ideální ½ prodávaných nemovitostí, za základní kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2 pro rovinaté části pozemku a Kč 175,-/m2 pro svažité části pozemku a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy. Dle
polohopisného záznamu č. 64/2016 ze dne 27. 10. 2016 činí rovinatá část pozemku výměru
231 m2 a svažitá část výměru 139 m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 2 části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 543-64/2016 díl a o výměře 266 m2, který je přisloučen k pozemku
kupujících parc. č. 848/5 ostpl. a pozemek parc. č. 848/6 ostpl. o výměře 104 m2 v kat.
území Nové Těchanovice, jako pozemky k rekreaci tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů, a to každému ideální ½ prodávaných nemovitostí,
za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro rovinaté části pozemku a Kč 175,-/m2 pro
svažité části pozemku a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími,
dle důvodové zprávy. Dle polohopisného záznamu č. 64/2016 ze dne 27. 10. 2016 činí
rovinatá část pozemku výměru 231 m2 a svažitá část výměru 139 m2.
1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č.:

1143 zahrada o výměře 351 m2,

1147 zahrada o výměře 307 m2

1151 zahrada o výměře 313 m2,
a části pozemků parc. č.:

1144 zahrada o výměře cca 145 m2 / 200 m2,

1148 zahrada o výměře cca 85 m2 / 125 m2,

1152 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2 / 125 m2,

1156 ostatní plocha o výměře cca 530 m2 / 590 m2,
(výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemky tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č.:

1143 zahrada o výměře 351 m2,

1147 zahrada o výměře 307 m2,

1151 zahrada o výměře 313 m2,
a části pozemků parc. č.:

1144 zahrada o výměře cca 145 m2 / 200 m2,

1148 zahrada o výměře cca 85 m2 / 125 m2,

1152 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2 / 125 m2,

1156 ostatní plocha o výměře cca 530 m2 / 590 m2,
(výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemky tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími, které
budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy.
1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 308/1 ostatní plocha o výměře 325 m2 v kat. území Vítkov
do vlastnictví města Vítkova od MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 – Řepy, IČ 00016187, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá požádat MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 –
Řepy, IČ 00016187, o koupi pozemku parc. č. 308/1 ostatní plocha o výměře 325 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
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Z: VFO
T: 11/2017

Z: VFO
T: 11/2017

Z: S,VFO
T: 11/2017

1058/22

Ukládá požádat KOVOMAT JAZ s. r. o., Sportovní 599, 742 45 Fulnek, IČ 03454347,
o bezplatný převod pozemku parc. č. 308/2 ostatní plocha o výměře 91 m2 v kat. území Vítkov
do vlastnictví města Vítkova.

Z: S,VFO
T: 11/2017

1059/22

Ukládá požádat Drahomíru Bezděkovou, nar. 30. 6. 1951, bytem Švermova 240, 749 01 Vítkov,
o bezplatný převod pozemku parc. č. 308/5 ostatní plocha o výměře 99 m2 v kat. území Vítkov
do vlastnictví města Vítkova.

Z: S,VFO
T: 11/2017

1060/22

1. Rozhodlo nevyužít předkupního práva města Vítkova na koupi pozemku parc. č. 2496/19 orná
půda o výměře 26.421 m2 v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova od Jany
Klozarové, nar. 17. 11. 1985, bytem Francouzská třída 1922/23, 326 00 Plzeň, za kupní cenu
Kč 1.250.000,- a dalších podmínek uvedených v předloženém návrhu kupní smlouvy, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat p. Klozarovou o rozhodnutí ZM.

1061/22

1062/22

1063/22

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1249/29/2 ze dne 16. 7. 2014 kupní smlouvu
č. 1001941722 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, kterou zastupuje Mgr. Dana Lišková,
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina
502/5, 702 00 Ostrava 2, jako prodávajícím, a Městem Vítkovem, jako kupujícím, na koupi
pozemků parc. č. 1769 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1770/1 zahrada a parc. č. 1772,
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu č. 1001941722 s Českou republikou - Státním pozemkovým
úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, kterou zastupuje
Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, a to nejpozději do 31. prosince
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM platnosti.
1. Rozhodlo bezúplatně nabýt části pozemků parc. č. 3225/1 ostatní plocha a parc. č. 3228
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3047-114/2016 pozemek parc. č. 3225/9
ostatní plocha o výměře 178 m2, a dále pak díl a o výměře 3 m2 a díl b o výměře 5 m2, které
jsou přisloučeny k pozemku města parc. č. 1756 ostatní plocha v kat. území Vítkov, do
vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu s Moravskoslezským
krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692,
a to nejpozději do 31. srpna 2018.
1. Bere na vědomí revizní znalecký posudek č. 1746-45/2017 ze dne 16. 10. 2017 znalce
Ing. Radky Honkové, Zahradní 2470/36, 746 01 Opava, o stanovení ceny obvyklé (tržní)
areálu Pivovaru ve výši Kč 3.600.000,-.
2. Rozhodlo koupit pozemky parc. č. 718/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3785 m2, jehož
součástí je dům čp. 493, a parc. č. 719/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 v kat. území Vítkov –
areál Pivovaru, do vlastnictví města Vítkova od pana Petra Štolby, nar. 27. 11. 1972, bytem
Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za kupní cenu ve výši Kč 3.600.000,-,
vč. podmínky výmazu věcných břemen, jimiž jsou převáděné pozemky zatíženy, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat p. Štolbu o rozhodnutí ZM.
4. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Petrem Štolbou, nar.
27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za podmínek
uvedených v bodě 2/, a to nejpozději do 28. února 2017.
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Z: VFO
T: 11/2017

Z: S,VFO
T: 12/2017

Z: VFO
T: 8/2018

Z: VFO
T: 11/2017
Z: VFO
T: 2/2018

1064/22

1065/22

1066/22

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1560 ostatní plocha v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky k pozemku parc.
č. 1559 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 720, občanská vybavenost, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Marek Hořín, nar. 20. 2. 1973, bytem
Hřbitovní 598, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu Kč 1.000,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a Markem Hořínem, nar. 20. 2. 1973, bytem Hřbitovní 598, 749 01 Vítkov, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1560 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 1559 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 720, občanská vybavenost, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
a smlouvy o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2144/1 ostatní plocha
a parc. č. 2146/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování přípojky NN
v rámci stavby „Vítkov, Sadová, koupaliště kNN, IP-12-8021074/1“, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné
moci ze dne 6. 6. 2017, evid. č. PM/II-239/2017, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, DIČ: CZ7109144966, bude
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázová náhrada
činí částku Kč 2.000,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu: „Vítkov, Sadová, koupaliště kNN, IP-12-8021074/1“ mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 6. 2017, evid. č. PM/II-239/2017,
Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
IČ: 47195355, DIČ: CZ7109144966, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích
parc. č. 2144/1 ostatní plocha a parc. č. 2146/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
za účelem vybudování přípojky NN v rámci stavby „Vítkov, Sadová, koupaliště kNN,
IP-12-8021074/1“, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
a smlouvy o právu umístit a provést stavbu č. IP-12-8021074/1 se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. prosince 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 666/14 ze dne 19. 9. 2016, smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-8019031/002, Vítkov, Rybniční, 285, Glotzmann, pkNN, mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 1. 2017 spol. ADEN LP s. r. o., se
sídlem Jeseník nad Odrou 28, PSČ 742 33, IČ: 26821621, DIČ: CZ26821621, zastoupená na
základě plné moci ze dne 8. 3. 2017 spol. RJGEO s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25871781, DIČ: CZ25871781, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 627 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení
zemního kabelového vedení NN vč. pojistkové skříně k pozemku parc. č. 651 zahrada
v rámci stavby „Vítkov, Rybniční, 285, Glotzmann, pkNN“, dle předloženého návrhu
smlouvy.
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Z: S,VFO
T: 12/2017

Z: S,VFO
T: 12/2017

2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8019031/002 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. prosince 2017. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 12/2017

1067/22 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2016 do 31.10.2017.
2. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2017 do
31.10.2018, včetně návrhů na odměny pro členy.
1068/22

Schvaluje Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory.

1069/22

1. Bere na vědomí Závěrečný účet hospodaření Venkovského Mikroregionu Moravice za rok
2016.
2. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Venkovský mikroregion Moravice, IČ:70630089 za rok 2016.

1070/22

Neschvaluje refundaci finanční újmy ve výši 400 tis. Kč MUDr. Ludmily Vymazalové bytem
Křížová 562, Vítkov za zamítnutou pojistnou událost ze dne 6. 2. 2017.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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