USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 14. prosince 2016
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 719/17 do č. 772/17)
Zastupitelstvo města:
719/17
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 8.listopadu a 29.listopadu 2016.
720/17

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

721/17

1. Schvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan František
Hopp, a změnu části plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura na plochu
smíšenou obytnou vesnickou na pozemcích parc.č. 1462 (zahrada), st.p. 1461/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) a st.p. 1461/2 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vítkov v zastavěném
území – lokalita u nemocnice.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana Františka Hoppa a projednat až na základě
Z: VOVÚPŽP
obdržení více požadavků a předložení zprávy o evidovaných návrzích na změnu územního T: 6/2018
plánu.

722/17

1. Schvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan Daniel
Jiříček, a změnu části pozemku parc.č. 2355/4 (ostatní plocha-neplodná půda) a část
pozemku parc.č. 2356/2 (ostatní plocha-neplodná půda) k.ú. Klokočov u Vítkova
z nezastavěné plochy zeleně přírodního charakteru do návrhové plochy smíšené obytné
vesnické.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana Daniela Jiříčka a projednat až na základě
obdržení více požadavků a předložení zprávy o evidovaných návrzích na změnu územního
plánu.

723/17

Neschvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala stavební firma
RENESA s.r.o. Opava a změnu části návrhové plochy pro výrobu a skladování – lehký
průmysl na pozemku parc.č. 1329/5 k.ú. Vítkov vymezenou pro výstavbu fotovoltaické
elektrárny na plochu bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské.

724/17

Neschvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala a.s. Panství
Morava Staré Těchanovice a změnu návrhové plochy pro výrobu a skladování – lehký
průmysl určenou pro umístění fotovoltaické elektrárny na plochu návrhovou pro bydlení
individuální v rodinných domech městské a příměstské na pozemcích parc.č. 1329/1 (ostatní
plocha); parc.č. 1325 (zbořeniště); parc.č. 1326/4 (zbořeniště); parc.č. 1326/5 (zbořeniště);
parc.č. 1326/1(ostatní plocha).

725/17

Neschvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města Vítkova na změnu
části plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch na části pozemku parc.
č. 197/1 (ostatní plocha) k.ú. Jelenice na plochu smíšenou obytnou vesnickou.

726/17

Ukládá pořizovateli informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva v případě všech
požadavků na změnu územního plánu.

727/17

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 8/2016 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 8/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

728/17

1. Schvaluje Akční plán zlepšování pro rok 2017 projektu Zdravé město a místní Agendy 21
ve Vítkově.
2. Ukládá dokument zveřejnit na webových stránkách města.
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729/17

Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2017.

730/17

1. Bere na vědomí zprávu o řešení problémů vzešlých z veřejného fóra v květnu 2016.
2. Ukládá vytipovat vhodnou lokalitu pro realizaci projektu „Vybudování zázemí pro
návštěvníky města“ (cyklisté, turisté, ostatní návštěvníci).
3. Ukládá hledat vhodné dotační programy pro projekt „Vybudování zázemí pro návštěvníky
města“.
4. Ukládá prověřit majetkové vztahy a vyvolat jednání s vlastníky pozemků ve dvou
lokalitách možných pro vybudování cyklostezek:
 Vítkov – Prostřední Dvůr (prověřit možnost kombinace cyklo – pěší – in-line);
 Vítkov – Balaton (prověřit možnost kombinace cyklo – pěší).
5. Ukládá předložit zprávu k problematice vybudování kluziště ve Vítkově vč. provozních
nákladů a technického řešení.
6. Ukládá prověřit možnost osazení zatravněného pruhu ve východní části náměstí keři.
7. Ukládá předložit návrh na opravu kašny na náměstí.
8. Ukládá vytipovat a předložit zastupitelstvu města vhodné místo pro umístění pítka
v centru města.
9. Ukládá informovat občany o zkušebním provozu Denního stacionáře pro seniory
prostřednictvím Vítkovského zpravodaje č. 1/2017.
10. Ukládá vyzvat ředitelku Střední školy Odry o doplnění informací o provozu školy ve
Vítkově a v Podhradí a výhledu na příští 3 školní roky.

731/17

732/17

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.

1. Bere na vědomí návrh Strategického plánu sociálního začleňování.
2. Ukládá zpracování Strategického plánu sociálního začleňování .
1. Bere na vědomí informaci o využití služeb Denního stacionáře občany Vítkova
prostřednictvím Charity Odry, Hrnčířská 162/36, 742 35 Odry, IČ 62351052.
2. Bere na vědomí informaci o poskytnutí dotací Domovu Vítkov, p.o., Lidická 611, 749 01
Vítkov, IČ 71196951.

734/17

Bere na vědomí informaci o zapojení vítkovských rodin do projektu „Inkluzivní vzdělávání“.

735/17

1. Schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a Obcí Čermná ve Slezsku, Čermná ve Slezsku 81, 749 01 Vítkov
IČ 00849707 ve věci manažera Strategického plánu sociálního začleňování.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov a Obcí Čermná ve Slezsku,
Čermná ve Slezsku 81, 749 01 Vítkov IČ 00849707 ve věci manažera Strategického
plánu sociálního začleňování.

737/17

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Městem Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2,
747 87, Budišov nad Budišovkou 81, IČ 00299898 ve věci manažera Strategického plánu
sociálního začleňování.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Městem Vítkov a a Městem
Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87, Budišov nad Budišovkou,
Halaškovo náměstí 2, 747 87, Budišov nad Budišovkou IČ 00299898 ve věci manažera
Strategického plánu sociálního začleňování.
Ukládá zveřejnit záměr na poskytování pečovatelské služby v rozsahu prováděném v roce
2016.
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738/17

1. Schvaluje deficitní rozpočet města Vítkova pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu takto:
rozpočtové příjmy ve výši 115.500.000 Kč,
rozpočtové výdaje ve výši 160.500.000 Kč,
financování ve výši 45.000.000 Kč z vlastních finančních prostředků města.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2017 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

739/17

1. Rozhodlo prodat tyto pozemky:
 kat. území Vítkov:
 část parc. č. 1350/7 ostpl. a parc. č. 1353 ostpl. o souhrnné výměře cca 920 m2
dle grafického znázornění
 kat. území Klokočov u Vítkova:
 parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2
 parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2
 parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2
 parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2
 parc. č. 1044/4 ostpl. o výměře 1112 m2
 část parc. č. 2250/1, a to dle geometrického plánu č. 608-164/2016 parc.
č. 2250/7 trvalý travní porost o výměře 696 m2
za účelem výstavby RD za základní kupní cenu dle schválených Zásad + náklady na
vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky:
 kat. území Vítkov:
 část parc. č. 1350/7 ostpl. a parc. č. 1353 ostpl. o souhrnné výměře cca 920 m2
 kat. území Klokočov u Vítkova:
 parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2
 parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2
 parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2
 parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2
 parc. č. 1044/4 ostpl. o výměře 1112 m2
 část parc. č. 2250/1, a to dle geometrického plánu č. 608-164/2016 parc.
č. 2250/7 trvalý travní porost o výměře 696 m2
za účelem výstavby RD za základní kupní cenu dle schválených Zásad + náklady na
vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
3. Ukládá jednat s Ing. Jaroslavem Marethem, nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749 01
Vítkov, o směně části pozemku parc. č. 3083/1 orná půda o výměře cca 15.900 m2 za
pozemek města parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23.276 m2 v kat. území Vítkov.

740/17

741/17

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 890/13 ze dne 3. 9. 2008, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Romanem Ondryášem, nar. 13. 3. 1972, bytem Skřivánčí pole 967,
749 01 Vítkov, dle podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 28. 12.
2009, vč. dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 28. 12. 2015, dle důvodové
zprávy a přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o prodeji části pozemku parc. č. 3207/1 orná půda
o výměře cca 3800 m2 v kat. území Vítkov spol. Štěpán Hutník s. r. o., IČ: 26856255,
DIČ: CZ26856255, Budišovská 908, 749 01 Vítkov.
2. Souhlasí s majetkoprávním vypořádáním celého pozemku parc. č. 3207/1 orná půda v kat.
území Vítkov.

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 14.12.2016

Strana 3 (celkem 9)

Z: VFO
T: 12/2016

Z: S,MS
T: 3/2017

Z: S,VFO
T: 1/2017

3. Ukládá zajistit vypracování geometrického plánu na majetkoprávní vypořádání celého
pozemku parc. č. 3207/1 orná půda v kat. území Vítkov s tím, že náklady na vypracování
tohoto geometrického plánu budou přeúčtovány jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy.
4. Ukládá předložit ZM geometrický plán na majetkoprávní vypořádání celého pozemku parc.
č. 3207/1 orná půda v kat. území Vítkov a k němu přiložit ke schválení návrhy kupních
smluv.
742/17

743/17

744/17

745/17

746/17

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 800 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem výstavby sídla
firmy, kanceláří, skladu autodoplňků v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, za podmínek dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předložit ZM geometrický plán na majetkoprávní vypořádání celého pozemku parc.
č. 3207/1 orná půda v kat. území Vítkov a k němu přiložit ke schválení návrhy kupních
smluv.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 800 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem výstavby skladovací
haly a drobné podnikatelské činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, mimo
části, na které je navržena příjezdová komunikace + pás o šířce 1 m pro zimní údržbu, za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, za podmínek dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předložit ZM geometrický plán na majetkoprávní vypořádání celého pozemku
parc. č. 3207/1 orná půda v kat. území Vítkov a k němu přiložit ke schválení návrhy
kupních smluv.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 1699/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc.
č. 3207/10 orná půda o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem rozšíření pozemku k podnikání
v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2, za podmínky splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 1699/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, a parc. č. 3207/10 orná půda o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem rozšíření pozemku
k podnikání v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve
výši Kč 200,-/m2, za podmínky splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
za účelem rozšíření pozemku k podnikání v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově,
za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, za podmínky splnění podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov za účelem rozšíření pozemku k podnikání v průmyslové zóně na Dělnické ul.
ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, za podmínky splnění podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
Revokuje usnesení ZM č. 575/13 ze dne 22. 6. 2016:
„1. Rozhodlo prodat 3 části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměrách cca 150 m2,
cca 350 m2 a cca 130 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro rovinaté části
pozemku o výměře cca 430 m2 a Kč 175,-/m2 pro svažité části pozemku o výměře cca
200 m2, dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 3 části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměrách
cca 150 m2, cca 350 m2 a cca 130 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro rovinaté části
pozemku o výměře cca 430 m2 a Kč 175,-/m2 pro svažité části pozemku o výměře cca
200 m2, dle důvodové zprávy.
747/17

Revokuje usnesení č. 654/14 ze dne 7. 9. 2016:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 575/13 ze dne 22. 6. 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 základní kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro rovinaté části pozemku o výměře cca 430 m2 a Kč 175,-/m2
pro svažité části pozemku o výměře cca 200 m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.“

748/17

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

749/17

750/17

751/17

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca 550 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 660/14 ze dne 7. 9. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Martou Ivanovou, nar. 16. 9. 1956, bytem Zbudza 106, PSČ 072 23,
Slovensko, na prodej id. 1/36 pozemků parc. č. 117 zahrada a parc. č. 118 stpl. v kat.
území Trnava pri Laborci, Slovensko, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 11.000,-, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. března 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
1. Bere na vědomí nabídku koupě pozemků parc. č. 1924/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 446 m2, jehož součástí je budova čp. 664, parc. č. 1923/2 zastavěná plocha
a nádvoří - dvůr o výměře 25 m2 a parc. č. 1924/10 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr
o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, od Jarmily Hanákové, nar. 31. 3. 1940, bytem
Československé armády 335/87, 715 00 Ostrava – Michálkovice.
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2. Rozhodlo nekoupit pozemky parc. č. 1924/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 446 m2,
jehož součástí je budova čp. 664, parc. č. 1923/2 zastavěná plocha a nádvoří
- dvůr o výměře 25 m2 a parc. č. 1924/10 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr o výměře
143 m2 v kat. území Vítkov, od Jarmily Hanákové, nar. 31. 3. 1940, bytem
Československé armády 335/87, 715 00 Ostrava – Michálkovice, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat Jarmilu Hanákovou o rozhodnutí ZM.
752/17

753/17

754/17

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky
a sjezdu k pozemku parc. č. 1287 trvalý travní porost za účelem výstavby rodinného domu
na Polní ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a manželé
Ing. Tomáš Gloss, nar. 22. 11. 1983, a Ing. Ivana Glossová, nar. 2. 3. 1986, oba bytem
Švermova 541, 749 01 Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene činí částku Kč 2.000,- vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě, zřízení
práva služebnosti stezky a cesty a smlouvu o právu umístit a provést stavbu v pozemku
parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
a kanalizační přípojky a sjezdu k pozemku parc. č. 1287 trvalý travní porost za účelem
výstavby rodinného domu na Polní ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a manželé Ing. Tomáš Gloss, nar. 22. 11. 1983, a Ing. Ivana Glossová,
nar. 2. 3. 1986, oba bytem Švermova 541, 749 01 Vítkov, budou oprávněnými z věcného
břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě,
zřízení práva služebnosti stezky a cesty a smlouvu o právu umístit a provést stavbu
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 627 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc.
č. 622/1 orná půda a parc. č. 622/3 orná půda za účelem výstavby rodinného domu na
Rybniční ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a manželé Nikola Dusková, nar. 24. 3. 1993, a Petr Duska, nar. 5. 10. 1990, oba bytem
Rybniční 276, 749 01 Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene činí částku Kč 1.000,- vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu v pozemku parc. č. 627 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc.
č. 622/1 orná půda a parc. č. 622/3 orná půda za účelem výstavby rodinného domu na
Rybniční ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a manželé
Nikola Dusková, nar. 24. 3. 1993, a Petr Duska, nar. 5. 10. 1990, oba bytem Rybniční 276,
749 01 Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.11/2016 dle přílohy č. 1
v celkové výši 757 510 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 11/2016.
3. Pověřuje Radu města Vítkova schválením rozpočtového opatření č. 12/2016 na jeho schůzi
v lednu roku 2016.

755/17

Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2016.
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756/17

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotací a investičních akcích za rok 2016
a připravovaných akcích na rok 2017.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotací a investičních akcích za rok 2017
a připravovaných akcích na rok 2018.

757/17

Revokuje usnesení číslo 708/16 ze dne 9. 11. 2016 ve znění:
„1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení, v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“,
2. Souhlasí s uvolněním finančních prostředků na zpracování žádosti o dotaci ve výši
30.000,- Kč,
3. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu, v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura
základních škol (SVL)“ ve výši 3.000.000,- Kč,
4. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 10 % spolupodílu na projekt v
rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“,
5. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování a spolupodíl do návrhu
rozpočtu pro rok 2017.“

758/17

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Řešení bezbariérovosti v ZŠG Vítkov“
(vybudování spojovacího krčku a vybavení 6 učeben) z IROP, prioritní osa 2, specifický
cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
v celkové výši do 5 mil. Kč bez DPH.
2. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Řešení bezbariérovosti v ZŠG Vítkov“
(vybudování spojovacího krčku a vybavení 6 učeben) z IROP, prioritní osa 2, specifický
cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
v celkové výši do 5 mil. Kč bez DPH.
3. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování a spolupodíl do návrhu rozpočtu
pro rok 2017.

759/17

760/17

761/17

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výzvě Podpora škol formou projektu
zjednodušeného financování – Šablony pro SŠ a VOŠ v rámci OP VVV na projekt
„Společně ve středním vzdělávání“.
2. Souhlasí s návratnou finanční výpomocí ve výši 200.000,- Kč.
3. Ukládá zapracovat finanční požadavek do rozpočtu města na rok 2017.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 vyhlášeném
Moravskoslezským krajem, na projekt „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“, se
závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 vyhlášeném
Moravskoslezským krajem, na projekt „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova.
Revokuje usnesení č. 710/16 ze dne 9.11.2016 ve znění:
1. „Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Moderní úřad
Vítkov – zavádění nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do
Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu v bodech 1 - 5
„Moderní úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ do
Integrovaného regionálního operačního programu, do výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
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4. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.“
762/17

1. Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Moderní úřad Vítkov – zavádění
nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu v bodech 1 - 4 „Moderní úřad
Vítkov – zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního operačního
programu, do výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
II.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov – zavádění nových
technologií“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
4. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov – zavádění nových
technologií“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Z: VOS
T: 9/2017

763/17

1. Schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2
- Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, na realizaci
projektu „Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov“ (registrační číslo
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001847) v celkové výši 860 391,09 Kč.
2. Souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov,
registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001847.

764/17

1. Schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2
- Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, na realizaci
projektu „Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“ (registrační číslo
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001848) v celkové výši 962 592,09 Kč.
2. Souhlasí s Podmínkami poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373,
Vítkov, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001848.

765/17

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu prevence kriminality (dále PPK) v roce
2017, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra, na projekt „Modernizaci a rozšíření MKDS ve
Vítkově“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 100 % a financováním projektu ve výši
minimálně 10 % z celkových nákladů na projekt, na „Modernizace a rozšíření MKDS ve
Vítkově“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu prevence kriminality (PPK) v roce 2017, který
vyhlašuje Ministerstvo vnitra, na projekt „Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově“.

Z: VOS
T: 2/2017

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČ: 70996288 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČ: 70996288 dle důvodové zprávy.

Z: ŘMŠ
T: 2/2017

766/17

767/17

Souhlasí s přijetím finanční podpory z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro
Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, příspěvková organizace, na realizaci projektu
„Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku“ ve výši 1 615 100,- Kč.

768/17

1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2016.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok
2017.
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769/17

Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce u neuvolněných
členů zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, v konkrétních případech pro rok 2017.

770/17

1. Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální
částkou ve výši 300,- Kč/1 zasedání pro rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2018.

771/17

Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem 14.11.2016, 16.11.2016
a 25.11.2016.

772/17

Bere na vědomí zápis a usnesení z 13. jednání finančního výboru zastupitelstva města.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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