USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 22. února 2017
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 773/18 do č. 847/18)
Zastupitelstvo města:
773/18
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne dne13.prosince 2016, 17.ledna
a 31.ledna 2017.
774/18

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

775/18

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2017.

776/18

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2017.

777/18

778/18

779/18

780/18

781/18

782/18

Z: VOdD
T: 2/2018

Z: VOSČŽÚ
T: 2/2018

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2017.

Z: VOVS
T: 2/2018

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí v roce 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí za rok 2017.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2017.

Z: VOVÚPŽP
T: 2/2018
Z: VOSV
T: 2/2018

1. Bere na vědomí zprávu o poskytování sociální služby Terénní program FrýdeckoMístecko.
2. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč Renarkonu o.p.s., Mariánskohorská
1328/29, Ostrava, IČ 25380443 na činnost související s výkonem terénní protidrogové
služby ve městě Vítkov.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Renarkonem, o.p.s.,
Mariánskohorská 1328/29, Ostrava, IČ 25380443 na činnost související s výkonem
terénní protidrogové služby ve městě Vítkov
4. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Renarkonem, o.p.s.,
Mariánskohorská 1328/29, Ostrava, IČ 25380443.
5. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 40.000,- Kč na účet Renarkonu o.p.s. Mariánskohorská
1328/29, Ostrava, IČ 25380443.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2017.

Z: VOSV
T: 3/2017
Z: VOSV
T: 4/2017
Z: VSMP
T: 2/2018

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Vítkov a obcí Větřkovice na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou
policií ve Vítkově v roce 2016.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Větřkovice na Z: VSMP
zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2017. T: 2/2018
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783/18

784/18

785/18

786/18

787/18

788/18

789/18

790/18

1. Bere na vědomí 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 v roce 2016.
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
v roce 2017.
1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2017.

Z: VFO
T: 2/2018

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2017.
1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2017.

Z: VFO
T: 2/2018
Z: VFO
T: 2/2018

1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2017.

Z:VFO
T: 2/2018

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 749/14 ze dne 14. 12. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Kamilem Olbrechtem, nar. 16. 11. 1968, bytem Zálužné 71, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. června 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 748/17 ze dne 7. 9. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Petrem Foltýnkem, nar. 24. 9. 1954, a Pavlou Foltýnkovou,
nar. 5. 3. 1961, oba bytem Televizní 313/12a, 725 28 Ostrava - Lhotka, za dohodnutou
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
přiloženého návrhu smlouvy. 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 podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda, a to dle geometrického plánu
č. 3017-826/2016 pozemek parc. č. 3207/37 orná půda o výměře 3178 m2 v kat. území
Vítkov za účelem výstavby skladové haly v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově,
za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 pro část pozemku nedotčeného vodovodním
přívodním řadem a Kč 140,-/m2 pro část pozemku dotčeného vodovodním přívodním
řadem a úhradu nákladů za vyhotovení polohopisného plánu na zaměření vodovodního
přívodního řadu a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové
zprávy. Dle polohopisného plánu ze dne 9. 12. 2016 má část pozemku nedotčeného
vodovodním přívodním řadem část pozemku výměru 2694 m2 a část pozemku dotčeného
vodovodním přívodním řadem má výměru 484 m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda, a to dle
geometrického plánu č. 3017-826/2016 pozemek parc. č. 3207/37 orná půda o výměře
3178 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby skladové haly v průmyslové zóně na
Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 pro část pozemku
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Z: S,VFO
T: 6/2017

Z: S,VFO
T: 4/2017

Z: VFO
T: 3/2017

nedotčeného vodovodním přívodním řadem a Kč 140,-/m2 pro část pozemku dotčeného
vodovodním přívodním řadem a úhradu nákladů za vyhotovení polohopisného plánu na
zaměření vodovodního přívodního řadu a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy. Dle polohopisného plánu ze dne 9. 12.
2016 má část pozemku nedotčeného vodovodním přívodním řadem část pozemku výměru
2694 m2 a část pozemku dotčeného vodovodním přívodním řadem má výměru 484 m2.
791/18

792/18

793/18

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda, a to dle geometrického plánu
č. 3017-826/2016 pozemek parc. č. 3207/35 orná půda o výměře 745 m2 v kat. území
Vítkov za účelem výstavby sídla firmy, kanceláří, skladu autodoplňků a odtahová služba
v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda, a to dle
geometrického plánu č. 3017-826/2016 pozemek parc. č. 3207/35 orná půda o výměře
745 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby sídla firmy, kanceláří, skladu
autodoplňků a odtahová služba v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda, a to dle geometrického plánu
č. 3017-826/2016 pozemek parc. č. 3207/36 orná půda o výměře 745 m2 v kat. území
Vítkov za účelem výstavby skladovací hala a drobné podnikatelské činnosti v průmyslové
zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 pro část
pozemku nedotčeného inženýrskými sítěmi a Kč 140,-/m2 pro část pozemku dotčeného
inženýrskými sítěmi a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které
budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda, a to dle
geometrického plánu č. 3017-826/2016 pozemek parc. č. 3207/36 orná půda o výměře
745 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby skladovací haly a drobné podnikatelské
činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2 pro část pozemku nedotčeného inženýrskými sítěmi a Kč 140,-/m2 pro část
pozemku dotčeného inženýrskými sítěmi a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry
kupované plochy, dle důvodové zprávy.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1649 ostpl. a parc.
č. 1722/3 orná půda v kat. území Vítkov pro rekonstrukci kanalizace v rámci stavby
„Vítkov, ul. Dělnická – rekonstrukce kanalizace“, kdy Město Vítkov bude povinný
z věcného břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem Pšeničkou,
generálním ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věc. břemene.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 90/3 ze dne 17. 12. 2014 a bodem 1 tohoto
usnesení, smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako
oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1649 ostpl., parc. č. 1722/3 orná
půda, parc. č. 1788/2 ostpl. a parc. č. 3229/1 ostpl., v kat. území Vítkov pro rekonstrukci
kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Dělnická – rekonstrukce kanalizace“, dle
přiloženého návrhu smlouvy
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. května 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
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Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 5/2017

794/18

795/18

796/18

797/18

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1722/3 orná půda v kat.
území Vítkov pro rekonstrukci vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul. Dělnická –
rekonstrukce vodovodního řadu“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene
a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním
ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 91/3 ze dne 17. 12. 2014 a bodem 1 tohoto
usnesení, smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako
oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1722/3 orná půda a parc. č. 3229/1
ostpl. v kat. území Vítkov pro rekonstrukci vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov, ul.
Dělnická – rekonstrukce vodovodního řadu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. května 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. 351/8 ze dne 4. 11. 2015, smlouvu o zřízení
služebnosti mezi MDDr. Hanou Říčnou, nar. 1.5.1988, bytem Boženy Němcové 945,
749 01 Vítkov, a Radkem Motáněm, nar. 2. 7. 1981, bytem Uničovská 28, 785 01
Šternberk, jako povinnými z věcného břemene služebnosti, a Městem Vítkovem, jako
oprávněným z věcného břemene služebnosti, za účelem umístění a provozování silničního
obratiště v režimu veřejné pozemní komunikace v rámci stavby „Komunikace prodloužení
Polní ul.“, v pozemku parc. č. 1300/8 orná půda v kat. území Vítkov, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti se jmenovanými, a to nejpozději do
31. května 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene služebnosti těmto žadatelům platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 70/2 ze dne 24. 11. 2010, smlouvu o zřízení
věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a Radkem Švihelem, nar. 19. 1. 1976, trvale bytem Úvozní
578, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 110/1
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k pozemku parc. č. 115/1 zahrada, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
31. března 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 pozemku parc. č. 3235/1 ostatní plocha silnice v kat. území Vítkov za účelem výstavby podzemního kabelového vedení VO a NN
v tomto pozemku v rámci stavby „Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově,
ul. Budišovská“, kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko Opava, Joži Davida 2,
746 06 Opava 6, zastoupena Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava, bude
povinný z věcného břemene, a Město Vítkov, bude oprávněný z věcného břemene, na
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OP/1/d/2017/JaM mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko Opava, Joži
Davida 2, 746 06 Opava 6, zastoupena Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava,
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jako povinným z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 3235/1 ostatní plocha - silnice v kat. území Vítkov za
účelem výstavby podzemního kabelového vedení VO a NN v tomto pozemku v rámci
stavby „Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
s Moravskoslezským krajem, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o.,
středisko Opava, a to nejpozději do 31. července 2017. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění budoucího povinného, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene platnosti.
798/18

799/18

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 627 ostatní plocha –
ostatní komunikace v kat. území Vítkov, za účelem zřízení podzemního vedení kabelové
přípojky NN a pojistkové skříně v rámci stavby „Vítkov, ul. Rybniční, Víchová, přípojka
kNN“, 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 18. 2. 2016, evid. č. PM/II037/2016 spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy,
IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, k podpisu smlouvy pověřen subdodavatel ELHAPRO
s. r. o., jednatel Ing. Martin Hadamčík, IČ: 03978249, DIČ: CZ03978249, rod.
č. 781227/5427, bytem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, bude oprávněným z věcného
břemene, za jednorázovou úplatu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8019018/3 pro stavbu „Vítkov, ul. Rybniční,
Víchová, přípojka kNN“, 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
26. 2. 2016, evid. č. PM/II-037/2016 spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278,
747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, k podpisu smlouvy pověřen
subdodavatel ELHAPRO s. r. o., jednatel Ing. Martin Hadamčík, IČ: 03978249,
DIČ: CZ03978249, rod. č. 781227/5427, bytem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8019018/3 pro stavbu „Vítkov, ul.
Rybniční, Víchová, přípojka kNN“ se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 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 pozemku parc. č. 1696/4 orná půda v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení kanalizačního řadu v rámci stavby
„Prodloužení průmyslové zóny Vítkov 1. část, Prodloužení splaškové kanalizace”, kdy
David Krása, nar. 15. 8. 1974, DIČ: CZ7408155469, bytem Úvozní 573, 749 01 Vítkov,
bude povinným z věcného břemene a Město Vítkov bude oprávněným z věcného
břemene, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 6.600,- + DPH v zákonné výši, dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) pro
stavbu „Prodloužení průmyslové zóny Vítkov 1. část, Prodloužení splaškové kanalizace”
mezi Davidem Krásou, nar. 15. 8. 1974, DIČ: CZ7408155469, bytem Úvozní 573, 749 01
Vítkov, jako povinným z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným
z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě)
pro stavbu „Prodloužení průmyslové zóny Vítkov 1. část, Prodloužení splaškové
kanalizace” se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2017. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
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1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1133 ostatní plocha –
ostatní komunikace v kat. území Vítkov, za účelem zřízení nového podzemního optického
propojení telekomunikačního vedení v rámci stavby pod označením „11010-060740
CG6M_OPAV_OPVIS_2_OK“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene
a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3,
Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě plné moci
ze dne 1. 6. 2015 společnosti Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 –
Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné moci
společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná
2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, zastoupena na základě
plné moci Leonhardem Řehulkou, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou
úplatu Kč 200,-/bm + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvy o zřízení služebnosti pro stavbu „11010-060740
CG6M_OPAV_OPVIS_2_OK“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha
3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě plné
moci ze dne 1. 6. 2015 společnosti Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha
4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné
moci společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná
2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, zastoupena na základě
plné moci Leonhardem Řehulkou, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „11010060740 CG6M_OPAV_OPVIS_2_OK“, se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. března 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Schvaluje účelový příspěvek v celkové výši 44.600,- Kč na projekty „Mezinárodní závody
v netradičních sportech“, „COMEDIAS III.“ a „Ten dělá to a ten zas tohle“ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou
a gymnáziem Vítkov, příspěvkovou organizací, Vítkov, Komenského 754, Vítkov,
IČ 69987181.
2. Schvaluje účelový příspěvek v celkové výši 15.000,- Kč na projekt „Obnova vybavení pro
mladé rybáře“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou organizací, Bezručova
585, Vítkov, IČ 73214892.
3. Ukládá zapracovat schválené příspěvky školských zařízení do rozpočtu města.

802/18

Rozhodlo poskytnout individuální dotace města na I. pololetí roku 2017 v celkové výši
508.800,- Kč vybraným subjektům uvedeným v příloze č. 1.

803/18

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt
„Tu jsem se narodil, tu to chci znát“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1, příspěvkovou
organizací, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.

804/18

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč na projekt „Účast Dechového
orchestru na Mezinárodní přehlídce dechových orchestrů v Prešově“ uzavřenou mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou
školou Vítkov, Lidická 639, příspěvkovou organizací, Lidická 639, Vítkov,
IČ : 47813598.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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807/18
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1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 9.000,- Kč na projekt
„Činnost SPCCH“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – základní
organizací Vítkov, Budišovská 875, IČ 75029898.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na projekt „ Dřevěné stoly
a lavice, sekačka na trávu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Českým svazem chovatelů, Základní organizací Vítkov, Oderská 180
Vítkov, IČ 75019582.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 9.000,- Kč na projekt „Reprezentace klubu
a města Vítkova“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ
00300870 a Českým kynologickým svazem ZKO Vítkov – 189, Vítkov, IČ 47814276.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na projekt „Koupě
vycházkových uniforem a koupě PHM pro soutěžní družstvo“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů v Jelenici, Jelenice 22, IČ 66738911.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12.800,- Kč na projekt „Mladí hasiči
Vítkov – Pohárová soutěž pro mladé hasiče - O vítkovského Soptíka – 3. ročník“ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, Vítkov,
IČ 66738881.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč na projekt „ Včely na
Vítkovsku“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem včelařů, z .s. - základní organizací Vítkov, U nemocnice 858, Vítkov,
IČ 69987033.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt „ Natáčení nového
filmu pro děti a dospělé“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Divadelní, šermířskou a cestovatelskou Společností Arcus, Opavská 126,
Vítkov, IČ 68177585.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na projekt „ Nájem tělocvičny
pro cvičení členů oddílu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Karate klubem Vítkov, Skřivánčí pole 884, Vítkov, IČ 68177593.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na projekt „ Den hradu
Vikštejna“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Radkovem, z. s., se sídlem Radkov 180, IČ 22864199.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na projekt „4. ročník
Obranářského závodu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Janou Martínkovou, bytem Hasičská 906, Vítkov.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na projekty „Celoroční
náklady na činnost TJ a zabezpečení provozu sokolovny“ a „Činnost fotbalového oddílu“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Klokočov, z. s., Klokočov 32, IČ 47812133.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na projekt „ Úhrada nákladů
na zajištění nouzového osvětlení podzemního objektu Raabovy štoly“ uzavřenou mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Spolkem Zálužné, Zálužné
42, Vítkov, IČ 22756655.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč na projekt „Canisterapie jako
služba sociální rehabilitace“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Cantes Opava, z. p. s., Vítkov, Wolkerova 853, IČ 72066024.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na projekt „ 3. ročník
rodinného multižánrového festivalu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, Vítkov, IČ 00300870 a Vítězslavem Tomešem, OSVČ, se sídlem Wolkerova 1009,
Vítkov, IČ 46107819.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 200.000,-Kč na projekty
„Provoz oddílu šachu“, “Provoz oddílu kopané – Zabezpečení činnosti oddílu“, „Provoz
oddílu kopané – mládež, „Provoz oddílu nohejbalu, a „Provoz oddílu vodní turistiky“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s. ,Husova 653, Vítkov, IČ 44941412.
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Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději
do konce dubna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
820/18

821/18

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.1/2017 dle přílohy č. 1
v celkové výši 3 568 248 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 1/2017.
1. Rozhodlo poskytnut návratnou finanční výpomoc Technickým službám města Vítkova
v požadované výši 4,8 mil. Kč na nákup nového popelářského vozu se splatností do 5 let.
2. Schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov, IČ 00300870 se
sídlem nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a Technickými službami města Vítkova, p. o.,
IČ: 00037494, se sídlem Dělnická 754, Vítkov, dle přílohy důvodové zprávy.
3. Ukládá uzavřít Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkovem
a Technickými službami města Vítkova, p. o. na nákup nového popelářského vozu.

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 2/2017

Z: VFO
T: 3/2017

822/18

1. Rozhodlo o navýšení provozního příspěvku TS o 21 tis. Kč.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření, kterým bude navýšen provozní příspěvek TS o 21 tis. Z: VFO
Kč.
T: 2/2017

823/18

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2016 v působnosti Vítkova, obce
s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2017 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.

824/18

1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2016 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2017.
2. Schvaluje max. výši těžby 1 800 m3 pro rok 2017.
3. Ukládá dodržet max. výši těžby 1 800 m3 pro rok 2017.

825/18

1. Bere na vědomí Zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2016 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Bere na vědomí plán oprav na místních komunikacích na rok 2017 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.

826/18

1. Schvaluje rozpočtové opatření na nákup fekálního vozu pro TS Vítkov, p.o.,
IČ:00037494, se sídlem Dělnická 705,Vítkov v celkové výši 300 000,- Kč bez DPH
z rezervy města na pořízení majetku a investic.
2. Ukládá informovat ředitele TS Vítkov, p.o., IČ:00037494, se sídlem Dělnická 705,Vítkov
o usnesení zastupitelstva města.

827/18

828/18

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 nosič kontejnerů.
2. Souhlasí s vyřazením a odprodejem nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TS Vítkov
p.o. se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 a to nosiče kontejnerů, za cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku, případně za nejvyšší nabídnutou cenu.
3. Ukládá vyřadit a odprodat nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o.
se sídlem Dělnická č.p. 705,IČ: 00037494 a to nosič kontejnerů, za cenu stanovenou na
základě znaleckého posudku, případně za nejvyšší nabídnutou cenu.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro
rok 2017 (EFEKT 2), vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu, na projekt
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“, se
závazkem spolufinancování realizace projektu.
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Z: VOS
T: 2/2018

Z: ŘTS
T: 31.12.2017

Z: VOS
T: 2/2017

Z: ŘTS
T: 8/2017

2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok Z: VOS
2017 (EFEKT 2), vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu, na projekt T: 2/2017
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“, se
závazkem spolufinancování realizace projektu.
829/18

1. Rozhodlo zahájit realizaci II. etapy projektu „Rekonstrukce a modernizace chodníků,
rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“ (registrační číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946).
2. Ukládá předložit na příštím jednání zastupitelstva ke schválení přijetí dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace
chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“ (registrační číslo
projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně
Podmínek poskytnutí dotace.

Z: VOS
T: 4/2017

830/18

1. Bere na vědomí informace o možnosti pořízení elektromobilu pro potřeby města/
městského úřadu a možné dotaci.
2. Nesouhlasí se záměrem na pořízení elektromobilu pro Město Vítkov a s podáním žádosti
o dotaci v rámci výzvy č. 13/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Národního programu Životní prostředí, v podporované aktivitě 5.2.A – Podpora
alternativních způsobů dopravy, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, na nákup
tohoto vozidla.
3. Neschvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu v rámci výzvy č. 13/2016
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí, v podporované aktivitě 5.2.A – Podpora alternativních způsobů dopravy,
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí.

831/18

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2017, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, na projekt „Oprava
hřbitovní zdi v Klokočově“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve výši
minimálně 30 % z celkových nákladů na projekt, na „Oprava hřbitovní zdi v Klokočově“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Z: VOS
pro rok 2017, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, na projekt „Oprava hřbitovní zdi
T: 2/2017
v Klokočově“.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
Z: VFO
T: 10/2017

832/18

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkov z Integrovaného regionálního programu v rámci výzvy č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL), na projekt
„Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Centrum polytechnického vzdělávání
Vítkov“ formou návratné finanční výpomoci v maximální výši 6.000.000,- Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 10 % spolupodílu na projekt
„Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“.
4. Ukládá v případě přiznané dotace provést rozpočtové opatření na předfinancování projektu
„Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“.

Z: VOS,VFO
T: 12/2017

833/18

1. Bere na vědomí zprávu o opravě kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.
2. Schvaluje opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově formou obkladů z přírodní
břidlice.
3. Ukládá provést opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově formou obkladů z přírodní Z: VOS,ŘTS
břidlice.
T: 7/2017

834/18

1. Schvaluje rozšíření jeviště a odstranění 1. řady v přízemí hlediště.
2. Schvaluje změnu místností č. 022 a č. 123 na kancelář dle důvodové zprávy.
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835/18

836/18

837/18

838/18

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 2.1, v rámci výzvy č. 75 Polyfunkční komunitní centra, na projekt
„Vytvoření polyfunkčního komunitního centra ve Vítkově“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve výši
minimálně 10 % z celkových nákladů na projekt, „Vytvoření polyfunkčního komunitního
centra ve Vítkově“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní
osa 2.1, v rámci výzvy č. 75 Polyfunkční komunitní centra, na projekt „Vytvoření
polyfunkčního komunitního centra ve Vítkově“.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2017.

Z: VOK
T: 2/2018

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 ve výši 415.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2017.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2017, mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2017.
2. Ukládá předložit návrh rozšíření programu, který by byl realizován ve spolupráci
s dobrovolníky, spolky a dalšími zájemci, kteří by se v rámci programu „Dne města –
Vítkov 2018“ chtěli představit.

839/18

Bere na vědomí řešení 1. etapy vybudování cyklostezky mezi Vítkovem a Prostředním
Dvorem a přípravu 2. etapy vybudování cyklostezky mezi Vítkovem a Balatonem.

840/18

Bere na vědomí nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

841/18

1. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce zastupitele 731,- Kč
od 1.3.2017. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet od
dne složení slibu.
2. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce radního ve výši 2.117,- Kč od
1.3.2017.
3. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
předsedy výboru………………………………………1729,- Kč,
předsedy komise………………………………………1729,- Kč,
předsedy zvláštního orgánu..…………………………1530,- Kč,
člena výboru, komise a zvl. orgánu..…………………1530,- Kč
od 1.3.2017.
4. Stanoví v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu dvou či více
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako součet
zastupitelstvem stanovených měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí.
5. Stanoví že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna
náležet ode dne následujícího po dni zvolení do této funkce.
6. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce místostarosty města ve výši 22.800,Kč od 1.3.2017. Odměna je konečná a zahrnuje i případné odměny při souběhu výkonu
jednotlivých funkcí.
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Z: S,VOK
T: 3/2017

Z: VOK
T: 9/2017

842/18

1. Schvaluje plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2016.
2. Schvaluje rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2017.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2017 a Rozpočet fondu na rok 2018.

843/18

Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
města Vítkova v roce 2016.

844/18

1. Schvaluje 2.aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015 – 2018 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit 2. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015 – 2018 na
webových stránkách Města.
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města 3. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na
období 2015-2018.

845/18

Bere na vědomí rezignaci člena finančního výboru Ing. Václava Vašátka.

846/18

1. Volí Radka Hušku členem finančního výboru zřízeného ZM Vítkova.
2. Ukládá předat členovi finančního výboru jmenovací dekret.

847/18

Z: T
T: 2/2018

Z: VOS
T: 3/2017
Z: VOS
T: 2/2018

Z: S,MS
T: 2/2017

Bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru konaných dne15.2.2017 a 20.2.2017.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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místostarostka
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