USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 12. prosince 2012
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 786/18 do č. 819/18)
Zastupitelstvo města:
786/18 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 29.října, 12.listopadu
a 20.listopadu 2012.
787/18 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
788/18 Schvaluje posun termínu plnění usnesení č. 677/15/2 z prosince 2012 na únor 2013.
789/18 Schvaluje posun termínu plnění usnesení č. 1336/21/2 ze září 2012 na únor 2013.
790/18 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013,
jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, na projekt „Slavnostní udílení Ceny Jana
Zajíce“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013, jehož Z: VOK
vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, na projekt „Slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce“. T: 12/2012
791/18 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013,
jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, na projekt „Vítkov – Z historie města“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013, jehož
vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, na projekt „Vítkov – Z historie města“.
3. Ukládá v případě získání dotace zařadit do rozpočtu města částku ve výši 300.000 Kč na
předfinancování projektu.

Z: VOK
T: 12/2012
Z: VOK,VFO
T: 4/2013

792/18 Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2012.
793/18 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích za rok
2012 a připravovaných akcí na rok 2013.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích za rok
2013 a připravovaných akcí na rok 2014.
794/18 1. Schvaluje Pravidla pro evidenci uchazečů a přidělování bytů s účinností od 1.1.2013, dle
přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá postupovat dle pravidel pro evidenci uchazečů a přidělování bytů.

3. Ukládá zveřejnit pravidla pro evidenci uchazečů a přidělování bytů na webových stránkách.

795/18 1. Revokuje usnesení č.j. 745/17 ze dne 31. října 2012 ve znění: „souhlasí s podáním žádosti
o dotaci Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01
Vítkov, v rámci 9. výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce (dále OPPS) SRČR 2007 - 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů na projekt „Sousedé odborně
i neodborně“.
2. Schvaluje předložení žádosti prostřednictvím Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 9. výzvy OPPS SR-ČR 2007 - 2013,
v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů za účelem realizace projektu „Sousedé odborně
i neodborně“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem města a platným akčním
plánem Města Vítkova na rok 2011 - 2014.
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Z: VOS
T: 11/2013

Z:
VOS,ŘSBF,BK
T: 12/2012
Z: VOS
T: 12/2012

3. Schvaluje zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o finanční příspěvek
prostřednictvím Střediska volného času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01
Vítkov, v rámci 9. výzvy OPPS SR-ČR 2007 – 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů za
účelem realizace projektu „Sousedé odborně i neodborně“.
4. Schvaluje předfinancování projektu „Sousedé odborně i neodborně“ z OPPS SR-ČR 2007 –
2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů ve výši 100 % z celkových oprávněných výdajů na
projekt. Celkové oprávněné náklady budou činit 30 000 EUR (tj. 780 000,- Kč), u těchto
nákladů bude činit 15 % spoluúčast města Vítkov, tj. 4 500 EUR (tj. 117 000,- Kč).“
796/18 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 10. výzvy OPPS SR-ČR 2007 - 2013, v oblasti
1.6 Fond mikroprojektů za účelem realizace projektu „My, děti a volný čas“, jehož cíle jsou
v souladu s platným územním plánem města a platným akčním plánem Města Vítkova na rok
2011 - 2014.
2. Schvaluje předložení žádosti prostřednictvím Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 10. výzvy OPPS SR-ČR 2007 - 2013,
v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů za účelem realizace projektu „My, děti a volný čas“, jehož
cíle jsou v souladu s platným územním plánem města a platným akčním plánem Města
Vítkova na rok 2011 - 2014.
3. Schvaluje zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o finanční příspěvek
prostřednictvím Střediska volného času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01
Vítkov, v rámci 10. výzvy OPPS SR-ČR 2007 – 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů za
účelem realizace projektu „My, děti a volný čas“.
4. Schvaluje předfinancování projektu „My, děti a volný čas“ z OPPS SR-ČR 2007 – 2013,
v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů ve výši 100 % z celkových oprávněných výdajů na projekt.
Celkové oprávněné náklady budou činit 30 000 EUR (tj. 780 000,- Kč), u těchto nákladů
bude činit 15 % spoluúčast města Vítkov, tj. 4 500 EUR (tj. 117 000,- Kč).
797/18 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013, který vyhlašuje
Moravskoslezský kraj, na projekt „Rekonstrukce kaple v Zálužném“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve výši 50 %
z celkových nákladů na projekt – maximálně do výše 150 tisíc korun.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013, který vyhlašuje
Moravskoslezský kraj, na projekt „Rekonstrukce kaple v Zálužném“.

Z: VOS
T: 1/2013

798/18 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu prevence kriminality v roce 2013, který
vyhlašuje Ministerstvo vnitra, na projekt „Oplocení střediska volného času“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve výši 10 %
z celkových nákladů na projekt.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu prevence kriminality v roce 2013, který vyhlašuje
Ministerstvo vnitra, na projekt „Oplocení střediska volného času“.

Z: VOS
T: 1/2013

799/18 1. Schvaluje přijetí nadačního příspěvku Středisku volného času Vítkov, příspěvková
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci Nadace OKD ve výši 108 200,- Kč na
projekt „Svět očima dětí „.
2. Ukládá předat výpis usnesení Středisku volného času Vítkov, příspěvková organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov.

Z: VOS
T: 12/2012

800/18 1. Schvaluje rozpočet města Vítkova pro rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
takto:
1.1.
rozpočtové příjmy ve výši 109.745.000,-- Kč,
1.2.
rozpočtové výdaje ve výši 120.745.000,-- Kč,
1.3.
financování ve výši 11.000 000,-- Kč kryté komerčním úvěrem.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2013 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
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801/18 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 6/2012, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 12.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 6/2012.

Z: VFO
T: 12/2012

3. Pověřuje radu města schválit rozpočtová opatření č. 7/2012 v rámci uzavření finančního roku
2012.
4. Ukládá Finančnímu odboru předložit radě města ke schválení rozpočtová opatření č. 7/2012. Z: VFO
T: 1/2013
802/18 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 759/17 ze dne 31. 10. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Helenou Korneckou, bytem Výškovická 631/184, 700 30 Ostrava - Jih,
a Janou Hrubou, bytem Alšova 577, 708 00 Ostrava – Poruba, a to každé ideální ½ pozemku,
na prodej části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 190 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 125,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2013. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelek, pozbude usnesení ZM
T: 5/2013
o uzavření smlouvy platnosti.
803/18 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 760/17 ze dne 31. 10. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Janem a Ilonou Adamčíkovými, bytem Purkyňova 13, 746 01
Opava, na prodej pozemku parc. č. 2731/1 trvalý travní porost o výměře 49 m2 v kat. území
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. března 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 3/2013

804/18 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 864/3 ostpl., parc. č. 864/12 ostpl., parc.
č. 864/15 ostpl. a parc. č. 864/30 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k chatě ev. č. 46 stojící na pozemku
parc. č. st. 227 stpl. a k pozemkům parc. č. st. 227 stpl. a parc. č. 864/26 ostpl. v kat. území
Nové Těchanovice, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Hana
Jonovová, bytem Tylova 2796/35, 700 30 Ostrava – Zábřeh, bude oprávněnou z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku
Kč 1.500,-, vč. DPH v základní sazbě 20 %.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a Hanou Jonovovou, bytem Tylova 2796/35, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
jako oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k chatě ev. č. 46 stojící na pozemku parc. č. st. 227 stpl. a k pozemkům parc. č. st.
227 stpl. a parc. č. 864/26 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou,
Z: S,VFO
a to nejpozději do 31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 3/2013
zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce
platnosti.
805/18 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 864/12 ostpl., parc. č. 864/15 ostpl.
a parc. č. 864/30 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní přípojky k chatě ev. č. 47 stojící na pozemku parc.
č. st. 115 stpl. a k pozemkům parc. č. st. 115 stpl. a parc. č. 864/28 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Mgr. Dagmar
Sommrová, bytem Sokolská třída 2630/85, 702 00 Ostrava 2 – Moravská Ostrava, bude
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek
činí částku Kč 1.500,-, vč. DPH v základní sazbě 20 %.
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2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a Mgr. Dagmar Sommrovou, bytem Sokolská třída 2630/85, 702 00
Ostrava 2 – Moravská Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní přípojky k chatě ev. č. 47 stojící na pozemku parc. č. st. 115
stpl. a k pozemkům parc. č. st. 115 stpl. a parc. č. 864/28 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději
do 31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.
806/18 1. Neschvaluje kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem, a manželi Jindřiškou
a Josefem Macíčkovými, bytem Prostřední Dvůr 2065, 749 01 Vítkov, z důvodu nedodržení
podmínek smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 10. 2. 2010 a dodatku č. 1 k této smlouvě
ze dne 27. 4. 2011.
2. Rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne
10. 2. 2010 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 4. 2011, uzavřené mezi městem
Vítkovem, jako budoucím prodávajícím, a manželi Jindřiškou a Josefem Macíčkovými,
bytem Prostřední Dvůr 2065, 749 01 Vítkov, jako budoucími kupujícími, dle důvodové
zprávy.
3. Neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši Kč 20.000,- z důvodu nedodržení podmínek
smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 10. 2. 2010 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 4.
2011
4. Schvaluje vrácení již zaplacené kupní ceny (Kč 125.197,-) ponížené o smluvní pokutu
(Kč 20.000,-), tj. částku Kč 105.197,- manželům Jindřišce a Josefu Macíčkovým, dle
důvodové zprávy
5. Ukládá uhradit manželům Jindřišce a Josefu Macíčkovým částku Kč 105.197,-, jako vratku
již zaplacené kupní ceny.
6. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
7. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 3139/2 orná půda o výměře 2583 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu Kč 50,-/m2.

Z: S,VFO
T: 3/2013

Z: VFO
T: 3/2013
Z: VFO
T: 12/2012
Z: VFO
T: 1/2013

807/18 1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 1906/2 lesní pozemek o výměře 12970 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Zemědělského podniku Razová, státní
podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy, zastoupený likvidátorem
JUDr. Viktorem Bedrnou, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo nekoupit níže uvedené pozemky v kat. územích do vlastnictví města Vítkova
od Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04
Praha 6 – Řepy, zastoupený likvidátorem JUDr. Viktorem Bedrnou, dle důvodové zprávy:
Vítkov – 2404 vodní plocha, 331, 586, 1423, 1436, 1451/1, 2265, 2268, 2270, 2272, 2277,
2278, 2293, 2297, 2326, 2359, 2370, 2376, 2379, 2402/1, 2428, 2438, 2448, 2453,
2455, 2456, 2463, 2469/4, 2482/1, 2485, 2504, 2549, 2550, 2553/4, 2555/1, 2556,
2558/1, 2558/4, 2560/4, 2577/1, 2577/5, 2584/1, 2584/3, 3042/2, 3042/3, 3070,
3085, 3195, 3200, vše ostpl.
Klokočov - 2620/2 – id. 4/32, 2692 - id. 2/24, 358 vše ostpl., 827/1, 845/5, 1099/5, 1099/17,
1099/24, 1479/4, 2098, 2726/1, vše vodní plocha, 2127/4 - id. 2/24, 733/2, 733/5,
2127/2, 2129/1, vše lesní pozemek,
Lhotka - 251/3, 251/4, 251/5, 646/5, vše vodní plocha
Nové Těchanovice - 5/1 ve zjednodušené evidenci v kat. území Čermná ve Slezsku.
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu se Zemědělským
Z: VFO
podnikem Razová, státním podnikem v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 –
T: 6/2013
Řepy, zastoupený likvidátorem JUDr. Viktorem Bedrnou, na koupi pozemku parc. č. 1906/2
lesní pozemek o výměře 12970 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, a to nejpozději
do 30. června 2013.
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808/18 Revokuje usnesení ZM č. 753/17 ze dne 31. října 2012:
„1. Schvaluje v souladu s usnesenímZM č. 725/16 ze dne 29. 8. 2012, smlouvu o budoucí
kupní smlouvě mezi Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy
Němcové 229, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře
cca 4900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem v kat. území Vítkov, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu kupní
smlouvy
2. ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.“
809/18 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 725/16 ze dne 29. 8. 2012, smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové
229, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 4900
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem v kat. území Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanou společností, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 3/2013
žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

810/18 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 3/2012, kterou se ruší OZV č. 1/1998,
o místním poplatku za provozovaný VHP.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 3/2012, kterou se ruší OZV
č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný VHP.
3. Ukládá zaslat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 3/2012, kterou se ruší OZV
č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný VHP, Odboru kontroly a dozoru MV ČR.

Z: VFO
T: 14.12.2012
Z: VFO
T: 12/2012

811/18 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p. 688
na Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná plocha a nádvoří a parc. číslo
1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 250.000,-Kč.
3. Stanoví kritériem výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
Z: VFO
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 688/23 v budově
č. p. 687 a č. p. 688 na Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na
T: 1/2013
společných částech budovy č. p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. číslo 1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 250.000,-Kč.
812/18 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově
ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího
obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 350.00,-Kč.
3. Stanoví kritérium výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642
na Husově ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 642 a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 350.000,-Kč.
813/18 1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2012.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok
2013.
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Z: VFO
T: 1/2013

Z: MS,VOS
T: 9/2013

814/18 Bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Moravice za rok 2012.
815/18 Bere na vědomí plán práce FV ZM pro rok 2013.
816/18 Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce u neuvolněných
členů zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, v konkrétních případech pro rok 2013.
817/18 1. Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální
částkou ve výši 300,- Kč/1 zasedání pro rok 2013.
2. Ukládá předložit zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2014.

Z: T
T: 12/2013

818/18 1. Revokuje usnesení č. 171/4 a 172/4 ze dne 23.2.2011 a usnesení č. 621/15, 622/15 ze dne
27.6.2012.
2. Rozhodlo převzít zřizovatelské funkce Gymnázia, Vítkov, Komenského 145, příspěvkové
organizace k 1.7.2013.
3. Rozhodlo sloučit Gymnázium , Vítkov, Komenského 145, příspěvkovou organizaci, Základní
školu Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvkovou organizaci a Základní školu
Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvkovou organizaci v jeden subjekt k 1.7.2013.
4. Ukládá připravit kroky pro sloučení škol a předložit zprávu zastupitelstvu města.
Z: MS,VOS,Ř
škol
T: 2/2013
5. Ukládá informovat KÚ MSK, odbor školství, mládeže a sportu o usnesení ZM.
Z: MS,VOS
T: 12/2012
819/18 Bere na vědomí zápis z provedené kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Vítkova
provedené podle čl. 15, odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Vítkova.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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