USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2011
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 234/6 do č. 296/6)
Zastupitelstvo města:
234/6
Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 22.února, 15.března a 5.dubna 2011.
235/6

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

236/6

1. Bere na vědomí předloženou 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.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Čermná ve
Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve
Vítkově.

237/6

238/6

1. Bere na vědomí zprávu o veřejné službě za rok 2010.
2. Ukládá předložit zprávu o veřejné službě za rok 2011.

Z: VS MP
T: 2/2012

Z: S,VOSV
T: 30.4.2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
zabezpečení výkonu regionálních funkcí v knihovnách na rok 2011, mezi Městem
Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 10.5.2011

239/6

1. Schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
50.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Lidé Vítkovska.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
zabezpečení projektu Lidé Vítkovska mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Z: S,VOK
T: 5/2011

240/6

1. Bere na vědomí zprávu o vytvoření městského loga.
2. Ukládá zařadit částku ve výši 50.000 Kč na vytvoření městského loga do návrhu
rozpočtu města na rok 2012.

241/6

242/6

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci – restaurování pomníku J. H. Pestalozziho ve
Vítkově, v rámci státní finanční podpory v Programu „ Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností „.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu městem ve výši 13% z celkových nákladů.
3. Ukládá podat žádost o dotaci – restaurování pomníku J. H. Pestalozziho ve Vítkově,
v rámci státní finanční podpory v Programu „ Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností „.
1. Schvaluje Zadání územního plánu Vítkova dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá na základě tohoto zadání zajistit vypracování Návrhu územního plánu
Vítkova.

243/6

Bere na vědomí Územní studii RD - Vítkov, lokalita U nemocnice II“ – varianta 3.

244/6

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova
v celkové výši 100.000,- Kč.
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Z: VOK
T: 9/2011

Z: S,VOVÚP
T: 5/2011

Z: VOVÚP
T: 3/2012

2. Schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova v celkové výši 100. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova v celkové výši 100. 000,- Kč.
245/6

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova
v celkové výši 50.000,- Kč.
2. Schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova v celkové výši 50. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova v celkové výši 50. 000,- Kč.

Z: S,VOVS
T: 5/2011

Z: S,VOVS
T: 5/2011

246/6

Schvaluje použití finančních prostředků z VHP za rok 2010 ve výši 70.361,- Kč na
rekonstrukci čtyř pískovišť Mateřské školy Husova 543 Vítkov, p.o.

247/6

Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2011.

248/6

Rozhodlo o neposkytnutí přídělu - příspěvku do Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
na rok 2011 z prodeje obytných domů a bytů za rok 2010, dle důvodové zprávy.

249/6

1. Rozhodlo o poskytnutí půjčky žadateli p. Petru Rolincovi, bytem Klokočov 190, PSČ
747 47 z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova ve výši 100 000,- Kč na výměnu
oken.
2. Schvaluje smlouvu o půjčce č. 201103 poskytnutou na základě Pravidel
k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení
města Vítkova uzavřenou mezi Městem Vítkov a p. Petrem Rolincem, bytem
Klokočov 190, PSČ 747 47.
3. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o půjčce č. 201103 poskytnutou na základě
Pravidel k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje
bydlení města Vítkova uzavřenou mezi Městem Vítkov a p. Petrem Rolincem, bytem
Klokočov 190, PSČ 747 47.
4. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce č. 201103 s p. Petrem Z: VFO
Rolincem, bytem Klokočov 190, PSČ 747 47.
T: 5/2011

250/6

1. Rozhodlo o poskytnutí půjčky žadatelce p. Věře Pluhaříkové, bytem U nemocnice
830, Vítkov, PSČ 749 01 z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova ve výši 50 000,Kč na zateplení obvodového pláště.
2. Schvaluje smlouvu o půjčce č. 201101 poskytnutou na základě Pravidel
k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení
města Vítkova uzavřenou mezi Městem Vítkov a p. Věrou Pluhaříkovou, bytem
U nemocnice 830, Vítkov, PSČ 749 01.
3. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o půjčce č. 201101 poskytnuté na základě
Pravidel k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje
bydlení města Vítkova uzavřené mezi Městem Vítkov a p. Věrou Pluhaříkovou,
bytem U nemocnice 830, Vítkov, PSČ 749 01.
4. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce č. 2011011
s p. Věrou Pluhaříkovou, bytem U nemocnice 830, Vítkov, PSČ 749 01.
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Z: VFO
T: 5/2011

251/6

252/6

1. Rozhodlo o poskytnutí půjčky žadateli p. Milanu Burianovi, bytem náměstí Jana
Zajíce 134, Vítkov, PSČ 749 01 z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova ve výši
100.000,- Kč na výměnu oken.
2. Schvaluje smlouvu o půjčce č. 201102 poskytnutou na základě Pravidel
k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení
města Vítkova uzavřenou mezi Městem Vítkov a p. Milanem Burianem, bytem
náměstí Jana Zajíce 134, Vítkov, PSČ 749 01.
3. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o půjčce č. 201102 poskytnutou na základě
Pravidel poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje
bydlení města Vítkova uzavřenou mezi Městem Vítkov a p. Milanem Burianem,
bytem náměstí Jana Zajíce 134, Vítkov, PSČ 749 01.
4. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce č. 201102 s panem
Milanem Burianem, bytem náměstí Jana Zajíce 134, Vítkov, PSČ 749 01.
1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 1/2011, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1-19.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 1/2011.

Z: VFO
T: 5/2011

Z: VFO
T: 10.5.2011

3. Stanovuje rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města dle zákona
128/2000 Sb., §102, odst.2, písm.a) následovně:
I. v oblasti rozpočtovaných příjmů, pokud se tím nesníží celková výše příjmů,
v plném rozsahu.
II. v oblasti rozpočtovaných výdajů účelově vázáných na přijatých transferech
v plném rozsahu.
253/6

254/6

255/6

1. Souhlasí s odstraněním stavby a zmocnění k zastupování při odstranění RD čp. 102
stojícího na pozemku parc. č. 1543 zastavěná plocha a nádvoří, RD čp. 103 stojícího
na pozemku parc. č. 1545 zastavěná plocha a nádvoří a stavby bez čp. – garáže stojící
na pozemku parc. č. 1546 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov v rámci
stavby „Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“ Správě silnic Moravskoslezského kraje,
p. o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6,
dle důvodové zprávy.
2. Pověřuje starostu města k podpisu souhlasu s odstraněním stavby a zmocnění
k zastupování Správě silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 1, 702 23
Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6.
3. Ukládá FO zajistit podepsání souhlasu s odstraněním stavby a zmocnění
k zastupování Správě silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 1, 702 23
Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, a to nejpozději do
30. června 2011.
4. Ukládá prověřit další postup ve věci odkupu pozemků a budov souvisejicíh
s odstraněním staveb na parcelách 1543, 1545 a 1546 v k.ú. Vítkov.
1. Nesouhlasí pro účely stavebního řízení s bezúplatným převodem části pozemku parc.
č. 3225 ostpl. (výměra bude stanovena geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
do vlastnictví města od Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 1,
702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, dle důvodové
zprávy.
2. Nesouhlasí pro účely stavebního řízení s bezúplatným převodem v budoucnu
vybudovaných čtyř parkovacích míst na části pozemku parc. č. 3225 ostpl. v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od spol. A + R s. r. o., IČ 26746000, DIČ
CZ26746000, Počernická 257, 250 73 Radonice, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 1477/1 ostpl. o výměře 82 m2 v kat. území
Vítkov jako nádvoří u RD manželům Pavlu a Františce Fabíkovým, bytem
U Nemocnice 824, Vítkov.
2. Schvaluje základní kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a manželi Pavlem
a Františkou Fabíkovými.
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Z: VFO
T: 6/2011

Z:VFO
T: 6/2011

Z: VFO
T: 5/2011

4. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a manželi Pavlem a Františkou Fabíkovými.
5. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy se jmenovanými, a to nejpozději do
30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatelů, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje těmto žadatelům platnosti.

Z: VFO
T: 6/2011

256/6

1. Rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. st. 66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
598 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný stavbou jiného
vlastníka Martinu Břuskovi, bytem Nad Terasou 1163/10, 736 01 Havířov – Podlesí.
2. Schvaluje základní kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Martinem Břuskou.
4. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Martinem Břuskou.
5. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: VFO
30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 6/2011
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

257/6

1. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny při prodeji jedné části pozemku parc.
č. 732/2 trvalý travní porost o výměře cca 750 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci
Aleně Kukolové, bytem Zálužné 159E, Vítkov.
2. Ukládá FO informovat žadatelku o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 5/2011

258/6

1. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny při prodeji druhé části pozemku parc.
č. 732/2 trvalý travní porost o výměře cca 418 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada Blance
Tesaříkové, bytem Zálužné čp. 75, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá FO informovat žadatelku o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 5/2011

259/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. č. 26/2 ostpl. o výměře
cca 80 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Lhotka
u Vítkova jako pozemek k výstavbě parkoviště za podmínky respektování místního
vodovodu, jeho ochranného pásma a zajištění ochrany dalších sítí, dle vyjádření
OVÚP v důvodové zprávě.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 26/2 ostpl.
o výměře cca 80 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Lhotka u Vítkova jako pozemek k výstavbě parkoviště za podmínky respektování
místního vodovodu, jeho ochranného pásma a zajištění ochrany dalších sítí, dle
vyjádření OVÚP v důvodové zprávě.

260/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 1112/26 ostpl. o výměře
125 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 1112/26 ostpl.
o výměře 125 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada.

Z: VFO
T: 5/2011

Z: VFO
T: 5/2011

261/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 62/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný stavbou jiného
vlastníka.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 62/2 zastavěná
Z: VFO
plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný
T: 5/2011
stavbou jiného vlastníka.

262/6

Souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2118 zahrada (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) a pozemku parc. č. 2120 zahrada (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemky k výstavbě tří RD.
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263/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej částí pozemků parc. č. 864/38 ostpl. a parc.
č. 864/60 trvalý travní porost o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci.
Z: VFO
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej částí pozemků parc. č. 864/38 ostpl.
a parc. č. 864/60 trvalý travní porost o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra bude
T: 5/2011
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek
k rekreaci.

264/6

1. Revokuje usnesení ZM č. 1764/31 ze dne 1.9.2010.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr města na prodej domu čp. 11 v Nových Těchanovicích,
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
za základní kupní cenu ve výši Kč 1.100.000-.
3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej domu čp.11 v Nových Těchanovicích, Z: VFO
stojícího na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.
T: 5/2011
2
č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m v kat. území Nové Těchanovice
za základní kupní cenu Kč 1.100.000-.

265/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. č. 2016/2 ostpl.
o výměře cca 20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako vjezd do garáže.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 2016/2 ostpl.
o výměře cca 20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako vjezd do garáže.

266/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. č. 1863/1 orná půda
o výměře cca 330 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako zahrada.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1863/1 orná
půda o výměře cca 330 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov jako zahradu.

Z: VFO
T: 5/2011

Z: VFO
T: 5/2011

267/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 1379 zahrada o výměře 462 m2
v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu Kč
200,-/m2.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 1379 zahrada Z: VFO
o výměře 462 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD za základní T: 5/2011
kupní cenu Kč 200,-/m2.

268/6

1. Rozhodlo o odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši ve výši 5/12 pozemku parc.
č. 2691/1 ostpl., oba v kat. území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví města od
Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3.
2. Ukládá FO informovat Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, Krajské pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00
Ostrava 2, o rozhodnutí ZM.

269/6

Z: VFO
T: 5/2011

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 1442 ostpl. o výměře 442 m2 a parc.
č. 1443 zahrada o výměře 566 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova
od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá FO požádat Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Z: VFO
Krajské pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 2, T: 5/2011
o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1442 ostpl. o výměře 442 m2 a parc. č. 1443
zahrada o výměře 566 m2 v kat. území Vítkov.
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270/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1831/32 ze dne 6. 10. 2010, o schválení
koupě pozemků parc. č. 3080 ostpl. o výměře 3941 m2, parc. č. 3081 ostpl. o výměře
4881 m2 a parc. č. 2306/2 ostpl. o výměře 928 m2, vše v kat. území Vítkov, do
vlastnictví města, kupní cenu dle znaleckého posudku o ceně nemovitostí č. 47-2001
ve výši Kč 272.584,- a předloženou kupní smlouvu se Zemědělským podnikem
Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6,
IČ 13642090, DIČ CZ13642090, dle důvodové zprávy.
2. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Zemědělským podnikem Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11,
163 04 Praha 6, IČ 13642090, DIČ CZ13642090.
3. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy se Zemědělským podnikem Razová,
Z: VFO
státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ 13642090, DIČ
T: 9/2011
CZ13642090, a to nejpozději do 30. září 2011.

271/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1827/32 ze dne 6.10.2010, o schválení
úplatného zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 1133 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem podzemního vedení přípojky NN v rámci stavby „Vítkov,
Fučíkova, R. Knápek, přípojka vNN“, smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8008546 uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako povinný z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci evidenční číslo
0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem
Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne
2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085,
jako oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 2.400,-, vč.
DPH.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8008546 uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035,
zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem
Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05
Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou,
Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: VFO
číslo IP-12-8008546 se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, T: 6/2011
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci
evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem, IČ
11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na základě
plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05 Opava 5,
IČ 87063085, a to nejpozději do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.

272/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1637/28 ze dne 28.4.2010, o schválení
úplatného zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 3229/1 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem podzemního vedení přípojky NN v rámci stavby „Vítkov,
Dělnická, Kořínek, přípojka k NN“, smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8007432 uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako povinný z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci evidenční číslo
0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752,
se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na základě plné moci ze
dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05 Opava 5,
IČ 87063085, jako oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku
Kč 2.000,-, vč. DPH.
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2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8007432 uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035,
zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem
Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05
Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou,
Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8007432 se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci
evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem,
IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na
základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05
Opava 5, IČ 87063085, a to nejpozději do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 6/2011

273/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1451/23 ze dne 4.11.2009, o schválení
úplatného zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 1922 zahrada a parc.
č. 1962 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení přípojky NN
v rámci stavby „Vítkov, Luční, Koválová, rozš. kNN“, smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IP-12-8003419 uzavřenou mezi Městem Vítkovem,
jako povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena
na základě plné moci č. 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem,
IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na
základě plné moci ze dne 2.10.2010 p. Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05
Opava, IČ 87063085, jako oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí
částku Kč 2.380,-, vč. DPH.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8003419 uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035,
zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem
Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05
Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou,
Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
Z: VFO
IP-12-8003419 se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
T: 6/2011
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci
evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem,
IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na
základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05
Opava 5, IČ 87063085, a to nejpozději do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

274/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 978/15 ze dne 5.11.2008, o schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 89 stpl., parc.
č. 221 zahrada, parc. č. 223/2 zahrada a parc. č. 223/1 trvalý travní porost v kat.
území Klokočov u Vítkova za účelem podzemního uložení vodovodní přípojky
k novostavbě RD, smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem
Vítkovem, jako povinný z věcného břemene, a manželi Viktórií a Janem
Kazimírovými, bytem Klokočov 215, Vítkov 3, jako oprávnění z věcného břemene.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a manželi Viktórií a Janem Kazimírovými.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene se jmenovanými,
a to nejpozději do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.
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Z: VFO
T: 6/2011

275/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1388/21 ze dne 2.9.2009 a usnesením
č. 1529/24 ze dne 16.12.2009, o schválení bezúplatného zřízení věcného břemene
v částech pozemků parc. č. 1494/5 ostpl. a parc. č. 1518 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem podzemního uložení přípojky NN k RD čp. 827 ve Vítkově, smlouvu
o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako povinný
z věcného břemene, a Zdeňkem Kristiánem, bytem U Nemocnice 827, Vítkov, jako
oprávněný z věcného břemene.
2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Zdeňkem Kristiánem.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene se jmenovaným,
a to nejpozději do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 6/2011

276/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 993/1 ostpl.
v kat. území Vítkov pro podzemní vedení přípojek NN pro 2 novostavby RD na
pozemcích parc. č. 1294 a parc. č. 1295, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 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.,
jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535,
DIČ CZ28611535, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí
částku Kč 1.000,-, vč. DPH v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu číslo IP-12-8010104/1 uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 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.,
jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535,
DIČ CZ28611535.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu číslo IP-12-8010104/1
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
DIČ CZ24729035, zast. na základě plné moci ze dne 13.10.2010, evid. číslo
0085/2010 spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., jednatel Jiří Brodík, se sídlem
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, DIČ CZ28611535.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného Z: VFO
břemene a smlouvy o právu provést stavbu číslo IP-12-8010104/1 se zástupcem
T: 6/2011
jmenované společnosti, a to nejpozději do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

277/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 1536
ostpl., parc. č. 1545 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1546 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 1547 zahrada a parc. č. 1560 ostpl. v kat. území Vítkov pro
nadzemní vedení NN 0,4kV včetně 3 podpěrných sloupů v rámci stavby „Vítkov,
silnice II/462, přel. vNN“, kdy Město Vítkov bude povinný 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 1.10.2010, evid. č. 0184/2010 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast.
samostatným projektantem ENPRO Energo s. r. o., Petrem Šímou, bude oprávněný
z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.700,-, vč. DPH
v základní sazbě.
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2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8000177/1 uzavřenou mezi Městem Vítkovem 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 1.10.2010, evid. č. 0184/2010
spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ
757 01, IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast. samostatným projektantem ENPRO
Energo s. r. o., Petrem Šímou.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene číslo IP-12-8000177/1 uzavřenou mezi Městem Vítkovem 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
1.10.2010, evid. č. 0184/2010 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast.
samostatným projektantem ENPRO Energo s. r. o., Petrem Šímou.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného Z: VFO
břemene číslo IP-12-8000177/1 se zástupcem jmenované společnosti, a to nejpozději T: 6/2011
do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
278/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 3229/1
ostpl. a parc. č. 1733 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní vedení VN 22kV
v rámci stavby „Vítkov, Opavská, Penny, rozš. kVN“, kdy Město Vítkov bude
povinný 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 1.10.2010, evid. č. 0184/2010 spol. ENPRO Energo s. r.
o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250,
DIČ CZ28628250, zast. samostatným projektantem ENPRO Energo s. r. o., Petrem
Šímou, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku
Kč 2.000,-, vč. DPH v základní sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-8004491/1 uzavřenou mezi Městem Vítkovem 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 1.10.2010, evid. č. 0184/2010
spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ
757 01, IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast. samostatným projektantem ENPRO
Energo s. r. o., Petrem Šímou.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene číslo IP-12-8004491/1 uzavřenou mezi Městem Vítkovem 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
1.10.2010, evid. č. 0184/2010 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250, DIČ CZ28628250, zast.
samostatným projektantem ENPRO Energo s. r. o., Petrem Šímou.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného Z: VFO
břemene číslo IP-12-8004491/1 se zástupcem jmenované společnosti, a to nejpozději T: 6/2011
do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

279/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3229/1 ostpl.
v kat. území Vítkov pro podzemní vedení kanalizační přípojky pro stavbu
„Odlučovače ropných látek v areálu TQM“ v rámci stavby obchodního centra
PENNY MARKET, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol. A +
R s. r. o., IČ 26746000, DIČ CZ26746000, Počernická 257, 250 73 Radonice, bude
oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene
bude stanoven dle znaleckého posudku o ceně věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a spol. A + R s. r. o., IČ 26746000, DIČ CZ26746000, Počernická
257, Radonice.
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3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a spol. A + R s. r. o., IČ 26746000, DIČ CZ26746000,
Počernická 257, Radonice.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Z: VFO
se spol. A + R s. r. o., IČ 26746000, DIČ CZ26746000, Počernická 257, Radonice,
T: 6/2011
a to nejpozději do 30. června 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
280/6

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské ul. č. p. 17
ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 17
a pozemku parc. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši Kč 121.148,-.
3. Stanoví kritériem výběru kupujícího obálkovou metodou - nepodnikající fyzické
osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské Z: VFO
ul. č. p. 17 ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech
T: 5/2011
budovy č. p. 17 a pozemku parc. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov
výběrem kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za
minimální základní kupní cenu ve výši Kč 121.148,-.

281/6

1. Schvaluje Smlouvu o půjčce mezi městem Vítkov a Základní školou Opavská 22,
okres Opava, p. o. na předfinancování projektu „Modernizace školního hřiště“ ve výši
338 tis. Kč.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce Mgr. Pavlem
Z: VFO
Piskovským, ředitelem Základní školy Opavská 22, okres Opava, p. o. a starostou
T: 10.5.2011
města Ing. Pavlem Smolkou.

282/6

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2011 na koupališti ve Vítkově.

283/6

1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb Města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov svářečky typ WTJ B
1531 in.č.4-514-24 pořizovací cena 23 598,12 Kč.
2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek z používání a evidence Technických služeb
města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, svářečku typ
WTJ B 1531 in.č.4-514-24 pořizovací cena 23 598,12 Kč.

Z: ŘTS
T: 5/2011

284/6

1. Souhlasí s vyřazením majetku inventární číslo J 176 z používání a evidence ze
Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava.
Z: ŘZŠ Kom.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava dle důvodové zprávy.
T: 5/2011

285/6

1. Souhlasí s předložením a přijetím účelové neinvestiční dotace z dotačního programu
„ Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských
zařízení pro školní rok 2011/2012“ a jejím vypořádáním prostřednictvím svého
rozpočtu v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, pro Základní školu Vítkov, Komenského 754, okres
Opava, příspěvková organizace.
2. Ukládá starostovi města podepsat souhlas s předložením a přijetím účelové
Z: S,VOS
neinvestiční dotace z dotačního programu „ Podpora environmentálního vzdělávání,
T: 5/2011
výchovy a osvěty ve školách a školských zařízení pro školní rok 2011/2012“
a jejím vypořádáním prostřednictvím svého rozpočtu v souladu s § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro
Základní školu Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace.
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286/6

1. Souhlasí se 100% předfinancováním projektu pro Základní školu Vítkov,
Komenského 754, okres Opava p.o. z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika s názvem „Poznáváme hory z české a polské
strany“, který se uskuteční v roce 2012. Předpokládané náklady na projekt činí
750 000,- Kč.
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu města pro rok 2012 návratnou půjčku ve výši
750 000,-Kč pro Základní školu Vítkov, Komenského 754, okres Opava na projekt
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika s názvem „Poznáváme hory z české a polské strany“.

Z: VFO,VOS
T: 11/2011

287/6

1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního programu
„Podpora turistických informačních center v MSK pro rok 2011, na realizaci
projektu: Vítkov – mobilní průvodce městem.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v MSK pro rok 2011“
na projekt: Vítkov – mobilní průvodce městem, mezi Městem Vítkov se sídlem
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: S,VOS
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických
T: 5/2011
informačních center v MSK pro rok 2011“ na projekt: Vítkov – mobilní průvodce
městem, mezi Městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.

288/6

1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 983 200,- Kč
na investiční akci „Rekultivace 0. etapy skládky TKO Nové Těchanovice“ v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel mezi Městem
Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: S,VOS
Moravskoslezského kraje v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí
T: 5/2011
a měst do 10 tis. obyvatel mezi Městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.

289/6

1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 362 600,- Kč
na investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy základní školy ve
Vítkově“ v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis.
obyvatel.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel mezi Městem
Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: S,VOS
Moravskoslezského kraje v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí
T: 5/2011
a měst do 10 tis. obyvatel mezi Městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.

290/6

1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 92 700,- Kč na
investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy ve Vítkově“
v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel mezi Městem
Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: S,VOS
Moravskoslezského kraje v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí
T: 5/2011
a měst do 10 tis. obyvatel mezi Městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
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291/6

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Nadace OKD na projekt „Revitalizace
jezírka v městském parku ve Vítkově“.
2. Souhlasí s finanční spoluúčastí města, která činí 15 % z celkových předpokládaných
nákladů na projekt.

292/6

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 40 000,- Kč na nákup
poradenských služeb v oblasti lesnictví.
2. Schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova mezi Městem
Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Státním zemědělským
intervenčním fondem se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00, Praha 1.

293/6

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o činnosti NFCJZ a zprávu o kontrole hospodaření
NFCJZ za rok 2010.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o činnosti NFCJZ a zprávu o kontrole hospodaření
NFCJZ za rok 2011.

Z: S
T: 4/2012

294/6

1. Schvaluje předložený způsob zajištění dopravy pacientů do Nemocnice Nový Jičín.
2. Schvaluje výši rezervačního poplatku na dopravu mezi Vítkovem a Novým Jičínem
na 50,- Kč za jednu jízdu jedním směrem pro občany, kteří tuto službu využijí.
3. Ukládá předložit vyhodnocení fungování dopravy pacientů do nemocnice v Novém Z: S,MS
Jičíně.
T: 6/2011

295/6

Schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Vítkov na zajištění podkladů pro podání žádosti
o dotaci z MŠMT ve výši 252 000,- Kč.

296/6

Bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení zastupitelstva
města.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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