USNESENÍ
59. schůze Rady města Vítkova konané dne 31. října 2017 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2163/59 do č. 2234/59)
Rada města:
2163/59 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2164/59 Bere na vědomí informaci o potřebě vybudování nového Domova pro seniory.
2165/59 1. Bere na vědomí zprávu o pořízení laserového měřiče rychlosti pro potřeby MP
Vítkov.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit pořízení nového laserového
měřiče rychlosti pro potřeby MP Vítkov podle důvodové zprávy a požadavků MP
Vítkov.
2166/59 1. Bere na vědomí zprávu o vybudování nových záchytných kotců MP Vítkov.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit vybudování nových záchytných
kotců MP Vítkov podle důvodové zprávy a požadavků MP Vítkov.
2167/59 Doporučuje vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 2/2017 o nočním klidu
a regulaci hlučných činností.
2168/59 1. Ukončuje na vlastní žádost členství v letopisecké komisi paní Olze Menčíkové
a paní Jitce Jakubíkové.
2. Jmenuje s platností od 1. 11. 2017 členkou letopisecké komise Jarmilu Štěpánovou,
bytem Vítkov, Oderská 271.
3. Jmenuje s platností od 1. 11. 2017 členkou letopisecké komise Vlastu Ondřejovou,
bytem Kamenka č. 103.
4. Ukládá předat jmenovaným jmenovací dekrety.

Z: S,VOK
T: 11/2017

2169/59 1. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích v souvislosti s konáním akce Rozsvícení vánočního stromu
dne 25. 11. 2017.
2. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích v souvislosti s konáním akce Vánoční jarmark dne 10. 12.
2017.
3. Pověřuje starostu města Vítkova vydáním rozhodnutí.
Z: S, VOK
T: 11/2017
2170/59 1. Schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení a tisk publikace o historii města Vítkova
mezi městem Vítkov a společností TISK CENTRUM s.r.o., Bratislavská 855/48,
602 00 Brno, IČ26263564.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 11/2017

2171/59 Bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 11. 9. a 2. 10. 2017.
2172/59 1. Bere na vědomí Zprávu o možnostech zapojení vítkovských spolků do programu
Dne města - Vítkov 2018.
2. Ukládá předložit radě města návrh cen za pronájem míst pro občerstvení,
poskytování služeb, prezentace a další aktivity spojené s realizací Dne města –
Vítkov 2018.
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Z: VOK
T: 12/2017

3. Ukládá dohodnout s konkrétními zájemci podmínky prezentace vítkovských spolků
a zájmových sdružení zabývajících se volnočasovými aktivitami na Dni města –
Vítkov 2018.

Z: VOK
T: 12/2017

2173/59 1. Bere na vědomí Zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města
Vítkova s účinností od 1. 1. 2018.
2. Doporučuje ZM vydat Zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města
Vítkova s účinností od 1. 1. 2018, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
2174/59 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. Doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru vnitřní správy 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.
3. Ukládá pokračovat v monitorování dalších objektů, vhodných pro zřízení nové
spisovny dle zákona.
2175/59 1. Schvaluje vyřazení majetku dle přiloženého seznamu pod inventárními čísly 2594,
3349, 3395, 5282, 9357, 9360.
2. Ukládá zlikvidovat majetek prostřednictvím sběrného dvora TS Vítkov.

Z: VOVS
T: 11/2018

Z: VOVS,VOS
T: 30.11.2017

2176/59 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Upgrade serverů MěÚ Vítkov“.
2. Schvaluje „Kupní smlouvu“ na nákup techniky k provedení upgrade serverů MěÚ
Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřené mezi firmou AF OFFICE
s.r.o. Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov za celkovou smluvní cenu 306 722,90 Kč.
3. Ukládá starostovi města podepsat „Kupní smlouvu“ na nákup techniky k provedení Z: S,VVS
upgrade serverů MěÚ Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi T: 8.11.2017
firmou AF OFFICE s.r.o. Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6 a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 306 722,90 Kč.
2177/59 1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská
č.p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská Z: VOS
č.p. 21, IČ: 00489557a škody na majetku města.
T: 11/2018
2178/59 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 12.10.2017.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 12.10.2017.
2179/59 1. Bere na vědomí návrh dodatečných oprav místních komunikací ve Vítkově dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje realizaci zpevněné plochy na ul. Oderská u domů č.p. 178 a 176
a dodatečných oprav místních komunikací ve Vítkově dle důvodové zprávy.
2180/59 1. Bere na vědomí žádost o povolení vyřazení majetku TS Vítkov, p. o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 a to vibrační desky CF2R v hodnotě 55 245,-Kč.
2. Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek TS Vítkov nad 20 tisíc
Kč/ks od TS Vítkov, p. o. se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 a to vibrační
desku CF2R v hodnotě 55 245,-Kč.
2181/59 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace,
autorský dozor a inženýrskou činnost k akci „Stavebním úpravy5-ti bytových domů
ve Vítkově“, jehož předmětem je úprava původního rozsahu díla a s tím související
změna ceny, se zhotovitelem Ing. Lukášem Kovalem, Viléma Balarína 1959/6,
748 01 Hlučín, IČ 76517179 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
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749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace, autorský dozor a inženýrskou činnost k akci „Stavebním úpravy5-ti
bytových domů ve Vítkově“, jehož předmětem je úprava původního rozsahu díla
a s tím související změna ceny, se zhotovitelem Ing. Lukášem Kovalem, Viléma
Balarína 1959/6, 748 01 Hlučín, IČ 76517179 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.

Z: S,VOS
T: 11/2017

2182/59 Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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“.
2183/59 1. Neschvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy mezi Městem Vítkov a obcí Heřmanice u Oder.
2. Ukládá informovat starostku obce Heřmanice u Oder Mgr. Vendulu Jarošovou
o usnesení rady města.

Z: VOS,S,MS
T: 11/2017

2184/59 Doporučuje vydat Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních
smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od 2.11.2017.
2185/59 1. Vydává Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1.11.2017.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací města o změně Závazných
pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a možnosti převzít tato pravidla pro
svou organizaci, a to s přiměřeným přihlédnutím k odlišnostem dané organizace od
města, s účinností od 1.11.2017.

Z: VOS
T: 11/2017

2186/59 1. Bere na vědomí záměr na vybudování zázemí pro cyklisty, turisty a návštěvníky ve
městě Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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.
2187/59 Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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“.
2188/59 Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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“.
2189/59 Bere na vědomí žádost MUDr. Ivany Kolev o pronájem nebytových prostor na ulici
Vodní 636 ve Vítkově.
2190/59 1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Energetické úspory
veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou ReSpol s.r.o.,
Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“ mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou
ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na zajištění financovaní vzniklých vícenákladů.
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Z: VOS
T: 31.10.2017
Z: VFO
T: 11/2017

2191/59 Doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova
č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2018.
2192/59 1. Schvaluje kumulativní novaci smluv o běžných účtech č. 1846980369/0800
a č. 2436948379/0800 uzavřených mezi Městem Vítkov a Českou spořitelnou, a.s.
2. Ukládá uzavřít inovované smlouvy o běžných účtech.
2193/59 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.

Z: S,VFO
T: 11/2017

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

2194/59 1. Schvaluje smlouvu o výpůjčce pohřebiště v Klokočově, včetně hřbitovní zdi
a příslušenství uvedených ve smlouvě, uzavřenou mezi Římskokatolickou farností
Klokočov se sídlem Hřbitovní 592, 74901 Vítkov, IČ: 47814527, zastoupenou
Miroslavem Ševiolou, administrátorem a Městem Vítkov se sídlem náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870, zastoupené Ing. Pavlem Smolkou, starostou.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce pohřebiště v Klokočově.
Z: S,VFO
T: 12/2017
2195/59 1. Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 9/2017
dle přílohy č. 1 v celkové výši 621.860,- Kč.
2. Nedoporučuje pověřit radu města k provádění rozpočtových opatření všech
výdajových položek mezi paragrafy do výše 500 tis. Kč.
2196/59 Bere na vědomí návrh deficitního rozpočtu města Vítkova pro rok 2018 dle přílohy
č. 1, včetně návrhu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2, financování oprav a udržování
dle přílohy č. 3 a financování investic dle přílohy č. 4.
2197/59 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.
2198/59 Bere na vědomí žádost TS Vítkov p. o. se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494
o refinancování návratné finanční výpomoci.
2199/59 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2003/52 ze dne 8. 8. 2017 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Janem Pattermannem, nar. 10. 7. 1951, bytem
Vítkov, Opavská 32, na pacht pozemku parc. č. 1409 trvalý travní porost o výměře
391 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, od
1. 1. 2018, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
2200/59 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2146/58 ze dne 10. 10. 2017 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a manž. Hanou Ožanovou, nar. 19. 10. 1978
a Michalem Ožanou, nar. 1. 10. 1978, oba bytem Ostrava – Poruba, K. Šmidkeho
1816/10, na pacht části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
140 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
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Z: S,VFO
T: 12/2017

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2017

2201/59 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2108/56 ze dne 19. 9. 2017 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Českou republikou - Státní veterinární správou,
IČ 00018562, se sídlem Slezská 100/7, Praha, zastoupená MVDr. Severinem
Kaděrkou, ředitelem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy Doc.
MVDr. Milana Maleny, Ph.D. ze dne 16. 1. 2013, na pronájem pozemku parc.
č. 345/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek
zastavěný garáží, za cenu 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. 12. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM T: 12/2017
o uzavření smlouvy platnosti.
2202/59 1. Rozhodla ukončit nájem na část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře
111 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, s REFIHOS REALITY s. r. o., IČ 29388368, se
sídlem Ostrava –Stará Bělá, Blanická 591/137 dohodou ke dni 31. 12. 2017.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
Z: S, VFO
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 12. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde T: 12/2017
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody
platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.
Z: S,VFO
T: 11/2017
2203/59 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1861/1 ostatní plocha o výměře 135 m2
v k. ú. Vítkov jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1861/1 ostatní plocha
o výměře 135 m2 v k. ú. Vítkov jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
2204/59 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2148/58 ze dne 10. 10. 2017 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Josefem Sedlaříkem, nar. 28. 11. 1945, bytem
Komenského 153, Vítkov, na pacht části pozemku parc. 1861/1 ostatní plocha
o výměře 151 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným a to nejpozději do 31. 12. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
2205/59 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2149/58 ze dne 10. 10. 2017 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Pavlem Mikulčákem, nar. 5. 6. 1943, bytem
Komenského 154, Vítkov, na pacht části pozemku parc. 1861/1 ostatní plocha
o výměře 150 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
2206/59 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1861/1 ostatní plocha o výměře 148 m2
v k. ú. Vítkov jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1861/1 ostatní plocha
o výměře 148 m2 v k. ú. Vítkov jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
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Z: VFO
T: 11/2017

Z: S,VFO
T: 12/2017

Z: S,VFO
T: 12/2017

Z: VFO
T: 11/2017

2207/59 1. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. V nájemní smlouvy uzavřené dne
29. 11. 2013 mezi Městem Vítkov a Ludmilou Zelenkovou, nar. 6. 9. 1991
a Viktorem Bielým, nar. 24. 6. 1992, oba bytem Nová 421, 749 01 Vítkov, na
pronájem části pozemku parc. č. 873 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2
v k. ú Vítkov jako zahrádku, s účinnosti ke dni 31. 12. 2017.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 873 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú Vítkov jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok , na
dobu neurčitou, od 1. 1. 2018.
3. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.

Z: VFO
T: 11/2017
Z: VFO
T: 11/2017

2208/59 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2000/52 ze dne 8. 8. 2017 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Kolomanem Bilým, nar. 3. 2. 1962, bytem Vodní 635,
Vítkov, na pronájem části pozemku parc. 2082 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú.
Vítkov, jako zahradní posezení s altánem, za cenu 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou,
dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12. 2017.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 12/2017
smlouvy platnosti.
2209/59 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2143/58 ze dne 10. 10. 2017, smlouvu
o právu provést stavbu pro stavbu schodiště na chodníku města MK Budišovská
nacházejícího se na pozemku 3225/1 ostpl. v kat. území Vítkov mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem chodníku, a Monikou Lutz, nar. 5. 6. 1973, bytem
náměstí Jana Zajíce 3, 749 01 Vítkov, jako investorem stavby, za podmínky úhrady
dluhu paní Monikou Lutz městu, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou, a to nejpozději do
31. prosince 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude
usnesení RM platnosti.
2210/59 Nedoporučuje ZM schválit slevu kupní ceny při prodeji částí pozemků parc. č. 844/2
ostatní plocha o výměře 179 m2 a parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře 353 m2.
2211/59 Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře cca
50 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů
č. e. 172 v Zálužné.
2212/59 1. Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří –
společný dvůr o výměře 342 m2 v kat. území Vítkov jako nádvoří bytového domu
žadatelů čp. 29 na Opavské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
200,-/ m2, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM neprodávat pozemek parc. č. 2064/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 342 m2 v kat. území Vítkov jako nádvoří bytového domu čp. 29
na Opavské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/ m2, dle
důvodové zprávy
2213/59 Doporučuje ZM revokovat usnesení 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.“
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Z: VFO
T: 12/2017

2214/59 Doporučuje ZM 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 záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení těchto plánů žadatelem.
2215/59 Doporučuje ZM 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.
2216/59 Doporučuje ZM 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.
2217/59 Doporučuje ZM 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.
2218/59 Doporučuje ZM 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.
2219/59 Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 308/2 ostatní plocha o výměře 91 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od KOVOMAT JAZ s. r. o., Sportovní 599,
742 45 Fulnek, IČ 03454347, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, dle důvodové zprávy.
2220/59 Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 308/5 ostatní plocha o výměře 99 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Drahomíry Bezděkové, nar. 30. 6. 1951,
bytem Švermova 240, 749 01 Vítkov, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, dle důvodové zprávy.
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2221/59 Doporučuje ZM 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.
2222/59 Doporučuje ZM 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.
2223/59 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. Doporučuje ZM schválit kupní cenu na koupi areálu Pivovaru ve výši
Kč 3.600.000,-, vč. podmínky výmazu věcných břemen, jimiž jsou převáděné
pozemky zatíženy, dle důvodové zprávy.
2224/59 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
2225/59 Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2016 do
31.10.2017.
2226/59 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a aktivů za období od 1.11.2016 do
31.10.2017.
2. Schvaluje peněžní dary členům komisí dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům komisí dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti komisí RM za období od 1.11. 2017 do
31.10.2018.
2227/59 1. Schvaluje odměny předsedkyni a členům letopisecké komise.
2. Ukládá předat odměny předsedkyni a členům letopisecké komise dle návrhů
obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předložit hodnocení činnosti komisí, aktivů i zvláštních orgánů města za
období od 1.11. 2017 do 31.10.2018, včetně návrhů odměn pro členy i ostatní
občany, kteří se podíleli na akcích a pracích pro město.
2228/59 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti komise SPOD a pracovních skupin komunitního
plánování sociálních služeb za období od 1.11.2016 do 31.10.2017.
2. Schvaluje peněžní dary členům komise a pracovních skupin dle návrhů obsažených
v důvodové zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům komise a pracovních skupin dle návrhů
obsažených v důvodové zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činností komise SPOD a pracovních skupin KPSS za
období od 1.11. 2017 do 31.10.2018, včetně návrhů odměn.

Z: VVS
T: 12/2017
Z: Př+zap. komisí
T: 10/2018
Z: VVS
T: 12/2017
Z: Př+zap. komise
T: 10/2018

Z: VVS
T: 12/2017
Z: Př.
SPOD+koord.
KPSS
T: 10/2017

2229/59 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro čerpání finančních prostředků
osadními výbory.
2230/59 1. Jmenuje Radima Pančiaka členem dopravní komise rady města pro volební období
2014-2018.
2. Ukládá předat jmenovací dekret.
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Z: 1. MS

T: 11/2017
2231/59 1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2018.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2019.

Z: T
T: 12/2018

2232/59 Doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh přílohy 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.
2233/59 Bere na vědomí žádost paní Moniky Lutz o započtení dluhu za použití reklamní
plochy.
2234/59 1. Schvaluje nejvhodnější nabídku z předložených, na nákup osobního automobilu
Škoda Rapid Spaceback, Ambition 1.0 TSI 70 kW, model NH13M4/2018, pro
potřeby Města Vítkov, za celkovou cenu 295.000,- Kč, včetně DPH, přičemž cena
je platná při odečtení hodnoty vozidla Škoda Fabia hatchback 1.2 HTP 47 kW, rok
výroby 2004, RZ: 3T0 1166, VIN: TMBPY46Y344018230, formou protiúčtu.
2. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, uzavřenou mezi společností
ADIV, spol. s r.o., Těšínská 3007/91, 74601 Opava a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, na nákup osobního automobilu Škoda Rapid Spaceback,
Ambition 1.0 TSI 70 kW, model NH13M4/2018, pro potřeby Města Vítkov, za
celkovou cenu 295.000,- Kč, včetně DPH.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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