USNESENÍ
48. schůze Rady města Vítkova konané dne 19. února 2013 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1692/48 do č. 1751/48)
Rada města:
1692/48 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1693/48

1. Souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor organizaci Centrum psychologické
pomoci, příspěvková organizace, na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát za
účelem setkávání s pěstounskými rodinami.
2. Vyhlašuje záměr na výpůjčku nebytových prostor – část pracoviště odboru
sociálních věcí Městského úřadu Vítkov, náměstí Jan Zajíce 4, parcelní číslo 11,
k.ú. Vítkov, 1.poschodí vpravo, číslo dveří 205 o velikosti 20,06 m2 Centru
psychologické pomoci, příspěvková organizace, na Bělidle 815, 733 01 Karviná
– Fryštát za účelem setkávání s pěstounskými rodinami.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výpůjčku nebytových prostor na úředních deskách. Z: VOVS,VOS
T: 2/2013

1694/48

1. Schvaluje vyřazení movitého majetku - frankovací stroj Frama Sensonic
2110T, inv. č. 1379.
2. Ukládá zajistit předání frankovacího stroje firmě Xertec, která zajistí likvidaci
a vyřadit frankovací stroj z evidence majetku.

Z: VVS,VFO
T: 3/2013

1695/48

1. Schvaluje přidělení bytu č. 9 v Domě pro seniory ve Vítkově, Bezručova 619
Gertrudě a Vladimíru Pospíšilovým, bytem Komenského 155, Vítkov.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání Z: VOSV
bytu č. 9 v Domě pro seniory, Bezručova 619 na dobu jednoho roku s Gertrudou T: 28.2.2013
a Vladimírem Pospíšilovými.

1696/48

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 2012.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí
Z: VS MP
Čermná ve Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou T: 2/2014
policií ve Vítkově v roce 2013.

1697/48

1. Bere na vědomí podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na akce:
Ošetření lipové aleje Radkov – Dubová a údržba lokality „Pod Františkovým
dvorem“ z dotačního titulu Program péče o krajinu v roce 2013, který vyhlašuje
Ministerstvo životního prostředí.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádostí o poskytnutí finančních
prostředků na akce: Ošetření lipové aleje Radkov – Dubová a údržba lokality
„Pod Františkovým dvorem“ z dotačního titulu Program péče o krajinu, který
vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.

1698/48

1. Bere na vědomí žádost o snížení ceny za pronájem prostor kulturního domu.
2. Neschvaluje snížení ceny za pronájem prostor Kulturního domu ve Vítkově za
účelem uspořádání výroční členské schůze Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s., základní organizace Vítkov, Budišovská 253, 749 01
Vítkov.

1699/48

1. Doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
Ostrava ve výši 351.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí
knihoven v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2013.
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2. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
na rok 2013, mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
Ostrava.
1700/48

1. Schvaluje Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na
pověřenou knihovnu pro rok 2013 mezi Moravskoslezskou vědeckou knihovnou
v Ostravě, příspěvková organizace a Městem Vítkov, oddělením kultury –
městskou knihovnou jako pověřenou knihovnou.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 2/2013

1701/48

1. Schvaluje Smlouvu o dílo – zajištění knihovnických služeb na rok 2013 mezi
Knihovnou Petra Bezruče v Opavě a Městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 2/2013

1702/48

1. Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Vítkov zastoupeným
starostou města Ing.Pavlem Smolkou a Ladislavem Pustówkou nájemcem bytu
č.19 ve Vítkově ul.Budišovské č.p.253 poskytující peněžitý dar ve výši
1 800,- Kč na úhradu připojovacího poplatku připojení k elektrizační soustavě.
2. Pověřuje starostu města Ing.Pavla Smolku podpisem darovací smlouvy.
Z: S,VOS
T: 2/2013
Z: VFO
3. Ukládá vyplatit peněžitý dar „obdarovanému“ v hotovosti.
T: 2/2013

1703/48

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od MŠ Vítkov, Husova 629,p.o.
dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od MŠ Vítkov Husova 629, p.o. dle
přiloženého seznamu na Město Vítkov.
3. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, p.o. o usnesení rady města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu.

1704/48

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od SVČ Vítkov, p.o. dle
přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od SVČ Vítkov, p.o. dle přiloženého
seznamu na Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání
a evidence ze SVČ Vítkov, p.o. dle přiloženého seznamu.

1705/48

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2012 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2013 v působnosti
Vítkova, obce s rozšířenou působností.

1706/48

1. Bere na vědomí žádost o udělení souhlasu s realizací projektu „Společně pro
zahradu, společně pro budoucnost“, který bude realizovat Střediska volného
času Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, na
modernizaci areálu Střediska volného času.
2. Souhlasí s realizací projektu „Společně pro zahradu, společně pro budoucnost“,
který bude realizovat Středisko volného času Vítkov, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, na modernizaci areálu Střediska volného času.
3. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času o rozhodnutí Rady města.
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Z: VOS
T: 3/2013
Z: ŘMŠ
T: 3/2013

Z: VOS
T: 2/2014

Z: S,VOS
T: 2/2013

1707/48

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt Partnerstvi Comenius Regio
s názvem „Arts, music and dance in a teenager´s life“ z Národní agentury pro
evropské vzdělávací programy (NAEP).
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt
Partnerstvi Comenius Regio s názvem „Arts, music and dance in a teenager´
s life“ z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

1708/48

Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střediska volného času
Vítkov, Bezručova 585, příspěvková organizace.

1709/48

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb
města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov osobního
automobilu Škoda Felície Lxi OPK 30-97 i.č.6-34.1029- 91 poř.cena 251 000,Kč.
2. Odmítá převod nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov osobního
automobilu Škoda Felície Lxi OPK 30-97 i.č.6-34.1029- 91 poř.cena 251 000,Kč na Město Vítkov.
3. Doporučuje ZM vyřazení nepotřebného svěřeného hmotného majetku
Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705,
749 01 Vítkov osobního automobilu Škoda Felície Lxi OPK 30-97 i.č.634.1029- 91 poř.cena 251 000,-Kč.

1710/48

1. Bere na vědomí žádost o pomoc při likvidaci odpadu vzniklého požárem domu
č.p.2021 ve Vítkově-Podhradí majitele Vlastimila Matýska bytem Švejharova
865/5, Ostrava 20.
2. Bere na vědomí klasifikaci odpadu č.17 09 03 „N“ dle vyhl.č.381/2001 Sb.,
katalogu odpadů, v platném znění vzniklého požárem domu č.p.2021 ve
Vítkově –Podhradí, provedenou oprávněnou osobou.
3. Ukládá informovat vlastníka č.p.2021 ve Vítkově-Podhradí o skutečnosti, že
na skládku S00 v Nových Těchanovicích nelze uložit odpad č.17 09 03 „N“
vzniklý požárem domu č.p.2021 ve Vítkově-Podhradí.
4. Ukládá poskytnout pomoc při vyhledávání a zprostředkování bytu ve vlastnictví
třetích osob pro paní Ingrid Podhradskou bytem Vítkov-Podhradí č.p.190.

Z: ŘTS
T: 2/2013
Z:
VOS,ŘSBF,byt.kom.
T: 2013

1711/48

1. Schvaluje uzavření dohody o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu č. 3 “
ve Vítkově, ul.Oderské č.p. 182 s Květou a Mikulášem Dunkovými, bytem ve
Vítkově, ul. Nová č.p.421.
2. Neschvaluje mimořádné přidělení bytu č. 2 vel. 3+1 „S“ ve Vítkově, ul.Nové
č.p. 421 dle čl.VII „Pravidel“ Ingrid Podhradské , bytem Jindřichův Hradec,
Klášterská č.p.135.
4. Ukládá uzavřít dohodu o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu č.3 vel.
Z: ŘSBF
1+ 1 „S“ ve Vítkově, ul. Oderská č.p.182 s Květou a Mikulášem Dunkovými, T: 2/2013
bytem ve Vítkově, ul.Nová č.p. 421 za podmínky uhrazení kauce před
uzavřením dohody na dobu určitou tří měsíců, vrácení bytu č.2 vel.3+1 „S“
ve Vítkově, ul. Nová č.p.421 a úhrady dluhu vůči městu Vítkov.

1712/48

1. Schvaluje vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov za rok 2012 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2013.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit max. výši těžby 2 500 m3 pro rok
2013.
3. Ukládá předložit vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov za rok 2013
a výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2014.

1713/48

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření TS Vítkov za rok 2012.
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Z: VOS,ŘTS
T: 2/2014

2. Ukládá vykrýt ztrátu z hospodaření TS Vítkov za rok 2012 ve výši 193 556,56
Kč dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu,
§ 30 odst. 2, písm. d).
3. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za první pololetí 2013.

1714/48

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření SBF Vítkov za rok 2012.
2. Schvaluje plán oprav bytového fondu pro rok 2013 dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 do rezervního fondu ve výši 298 173,68
Kč.
4. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za první pololetí 2013.
5. Ukládá provést rozdělení zisku za rok 2012.

Z: ŘTS
T: 3/2013
Z: VOS
T: 8/2013

Z: VOS
T: 8/2013
Z: ŘSBF
T: 31.3.2013

1715/48

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres
Opava za rok 2012.
2. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 do rezervního fondu ve výši 3 604,24 Kč
a do fondu odměn ve výši 14 416, 98 Kč.
3. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2013.
Z: MS,VOS
T: 3/2014
4. Ukládá provést rozdělení zisku za rok 2012.
Z: ŘZŠ Op.
T: 31.3.2013

1716/48

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření MŠ Vítkov, Husova 629, okres
Opava za rok 2012.
2. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 do rezervního fondu ve výši 4 215,05 Kč
a do fondu odměn ve výši 16 858,- Kč.
3. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2013.
Z: MS,VOS
T: 3/2014
4. Ukládá provést rozdělení zisku za rok 2012.
Z: ŘMŠ
T: 31.3.2013

1717/48

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření SVČ Vítkov, Bezručova 585, p.o.
za rok 2012.
2. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 do rezervního fondu ve výši 98 718,45 Kč
a do fondu odměn 98 866,00 Kč.
3. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2013.
Z: MS,VOS
T: 3/2014
4. Ukládá provést rozdělení zisku za rok 2012.
Z: ŘSVČ
T: 31.3.2013

1718/48

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření ZŠ Vítkov, Komenského 754,
okres Opava za rok 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2013.

1719/48

1720/48

Z: MS,VOS
T: 3/2014

1. Schvaluje vyhodnocení kritérií odměňování ředitelů příspěvkových organizací
TS a SBF Vítkov za rok 2012 a stanovení kritérií pro odměňování ředitelů
příspěvkových organizací TS a SBF Vítkov pro rok 2013.
2. Ukládá předložit radě města vyhodnocení kritérií ředitelů příspěvkových
organizací TS a SBF Vítkov za rok 2013.

Z: S,VOS
T: 2/2014

1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce SBF Vítkov ve výši dle
předloženého návrhu.
2. Ukládá předat pokyn oddělení PaM SBF Vítkov k vyplacení mimořádné
odměny ve výplatním termínu v březnu.

Z: VOS
T: 28.2.2013
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1721/48

1. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli TS Vítkov ve výši dle předloženého
návrhu.
2. Ukládá předat pokyn oddělení PaM TS Vítkov k vyplacení mimořádné odměny
ve výplatním termínu v březnu.

1722/48

1. Bere na vědomí žádost Romana Korabečného nájemce nebytových prostor na
ul.Opavské č.p.21 ve Vítkově o prominutí platby penále z prodlení ve výši
73 509 Kč.
2. Nedoporučuje ZM prominutí platby penále z prodlení ve výši 73 509 Kč panu
Romanu Korabečnému nájemci nebytových prostor na ul.Opavské č.p.21 ve
Vítkově.

1723/48

1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2013.

Z: VOS
T: 28.2.2013

Z: VFO
T: 2/2014

1724/48

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí ve vlastnictví města za rok
Z: VFO
2013.
T: 2/2014

1725/48

1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města za rok
2012.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků ve vlastnictví města
za rok 2013.

1726/48

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2013.

1727/48

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací města na I. pololetí
roku 2013 v celkové výši Kč 250.000,- vybraným subjektům.

1728/48

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením
č. 1/2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami
1 až 12.

1729/48

1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi městem
Vítkovem a Markem Kosterou, bytem Vítkov, Wolkerova 838, na pronájem
pozemků parc. č. 1151 o výměře 313 m2 a parc. č. 1152 o výměře 776 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a Markem Kosterou, bytem Vítkov, Wolkerova 838,
nejpozději do 31. 3. 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1730/48

1731/48

1. Neschvaluje žádost o pronájem části pozemku parc. č. 193/1 o výměře 12 m2
ostatní plocha v k. ú. Vítkov, k parkování nákladního automobilu, za cenu 7,/m2, na dobu neurčitou.
2. Ukládá FO informovat pana Lukáše Kvasničáka, bytem Vítkov, Oderská 212
o rozhodnutí nevyhovět jeho žádosti.
1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a Miroslavem Ondrou, se sídlem Vítkov, Wolkerova 838, na
pronájem části pozemku parc. č. 25 o výměře 12,72 m2 v k. ú. Vítkov, jako
vyhrazené parkování pro podnikatelskou činnost, za cenu 150,- Kč/měsíc, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
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Z: VFO
T: 2/2014

Z: VFO
T: 2/2014

Z: VFO
T: 3/2013

Z: VFO
T: 2/2013

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a Miroslavem Ondrou, se sídlem Vítkov, Wolkerova 838,
nejpozději do 31. 3. 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1732/48

1733/48

1734/48

1. Schvaluje ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí, uzavřené mezi
Městem Vítkovem a manž. Zdeňkem a Petrou Přikrylovými, bytem Vítkov,
Fučíkova 380, na pronájem pozemku parc. č. 1151 o výměře 313 m2 a parc.
č. 1152 o výměře 776 m2 v k. ú. Vítkov, k datu 28. 2. 2013.
2. Ukládá FO informovat manž. Přikrylovy o rozhodnutí ukončit nájemní smlouvu
na pronájem pozemku parc. č. 1151 o výměře 313 m2 a parc. č. 1152 o výměře
776 m2 v k. ú. Vítkov, k datu 28. 2. 2013.
1. Schvaluje ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí, uzavřené mezi
Městem Vítkovem a Petrem Hýlem, provozovna Vítkov, nám. J. Zajíce 5, na
pronájem pozemku parc. č. 25 o výměře 12,72 m2 v k. ú. Vítkov, k datu
28. 2. 2013.
2. Ukládá FO informovat Petra Hýla o rozhodnutí ukončit nájemní smlouvu na
pronájem pozemku parc. č. 25 o výměře 12,72 m2 v k. ú. Vítkov, k datu
28. 2. 2013.
1. Schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitosti, uzavřený mezi
Městem Vítkovem a Janou Vranešicovou, bytem Vítkov, Komenského 154, na
pronájem části pozemku parc. č. 1859/1 v k. ú. Vítkov, kterým se snižuje počet
pronajatých metrů, dle přiloženého návrhu dodatku ke smlouvě.
2. Ukládá uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitosti, uzavřené
mezi Městem Vítkovem a Janou Vranešicovou, bytem Vítkov, Komenského
154, nejpozději do 31. 3. 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dodatku platnosti.
3. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 1859/1 o výměře
22 m2 orná půda v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,-/m2, na dobu
neurčitou.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.
č. 1859/1 o výměře 22 m2 orná půda v k. ú. Vítkov, jako zahrádky, za cenu
3,-/m2, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 3/2013

Z: VFO
T: 2/2013

Z: VFO
T: 2/2013

Z: VFO
T: 3/2013

Z: VFO
T: 2/2013

1735/48

1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi Městem
Vítkovem, Alenou Horákovou, bytem Opava, Těšínská 57 a Alenou
Kňákalovou, bytem Opava, Hrnčířská 7, na pronájem části pozemku parc.
č. 662/15 (podle geometrického plánu 662/25) o výměře 122 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi
Z: VFO
Městem Vítkovem, Alenou Horákovou, bytem Opava, Těšínská 57 a Alenou
T: 3/2013
Kňákalovou, bytem Opava, Hrnčířská 7, nejpozději do 31. 3. 2013. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.

1736/48

1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a Marií Šťastníkovou, Vítkov, Bož. Němcové 785, na pronájem části
pozemku parc. č. 2496/52 o výměře 100 m2 v k. ú. Vítkov, k uskladnění dřeva,
za cenu 3,- Kč/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi
Z: VFO
Městem Vítkovem a Marií Šťastníkovou, Vítkov, Bož. Němcové 785, nejpozději T: 3/2013
do 31. 3. 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
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1737/48

1. Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 752/17 ze dne 31. října 2012:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 722/16 ze dne 29. 8. 2012, kupní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a manželi Antonínem a Pavlínou
Rubeyovými, bytem Malá 336, 749 01 Vítkov, na prodej pozemků parc.
č. 797/7 zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 797/8 zahrada o výměře 36 m2 v kat.
území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň
z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna
2013. Pokudv této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.“
2. Doporučuje ZM schválit v souladu s usnesením ZM č. 722/16 ze dne 29. 8.
2012, kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a manželi Antonínem a Pavlínou
Rubeyovými, bytem Malá 336, 749 01 Vítkov, na prodej pozemků parc. č. 797/7
zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 797/8 zahrada o výměře 36 m2 v kat. území
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň
z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
3. Doporučuje ZM podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do
30. června 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

1738/48

Doporučuje ZM schválit prodej domu čp. 11 v Nových Těchanovicích, stojícího na
pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 12
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2 v kat. území Nové Těchanovice za
základní kupní cenu ve výši Kč 600.000,-.

1739/48

Doporučuje ZM neprodat část pozemku parc.č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, dle
důvodové zprávy.

1740/48

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Prodeje nemovitého majetku“.

1741/48

Doporučuje ZM rozhodnout o záměru darovat nemovitosti ve vlastnictví města,
v hospodaření organizace Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o.,
IČ 47813156, a to:
- budovy č.p. 22, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751
- budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 751
- pozemek parc.č. 751, zastavěna plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 752, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc.č. 753, zahrada
- pozemek parc.č. 749/2, sportoviště a rekreační plocha
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí,
vše k.ú. Vítkov, město Vítkov.

1742/48

1. Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p.
688 na Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy č. p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. číslo 1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov
výběrem kupujícího obálkovou metodou za základní kupní cenu ve výši
200.000,-Kč.
2. Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově
ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 642 a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov
výběrem kupujícího obálkovou metodou za základní kupní cenu ve výši
300.000,-Kč.

1743/48

Bere na vědomí zprávu „Zřizování věcných břemen“.
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1744/48

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „ČOV Vítkov – výstavba
dosazovací nádrže“ zařízení staveniště na pozemku parc. č. 152/1 ostatní plocha
v k. ú. Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem, a Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 169, Ostrava,
IČ 45193665, zastoupená prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou
představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, jako
investorem - stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu se jmenovanou
Z: S,VFO
organizací, a to nejpozději do 31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 3/2013
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení
smlouvy tomuto žadateli platnosti.

1745/48

Bere na vědomí zprávu „Převody nemovitého majetku do vlastnictví města“.

1746/48

Nedoporučuje koupi za stanovenou cenu pozemků parc. č. st. 344 stpl. o výměře
40 m2 a pozemek stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
461 m2, který byl geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012
vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela
336 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova do
vlastnictví Města Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

1747/48

Doporučuje poskytnutí finančního daru na vybudování ČOV a vsakovacího
systému k rodinným domům žadatelů panu Liboru Šustkovi bytem, Wolkerova
840, 749 01 Vítkov a panu Tomáši Želinskému bytem, Wolkerova 839, 749 01
Vítkov, každému ve výši 40.000,- Kč.

1748/48

1. Schvaluje dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720552040 mezi Městem Vítkov
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., který rozšiřuje pojištění odpovědnosti
sociálních služeb i na Středisko volného času a odpojišťuje pojištění
odpovědnosti za činnost veřejné služby.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720552040.

1749/48

Bere na vědomí Akční plán města Vítkova na období 2011 – 2014 – 2. aktualizaci.

1750/48

1. Bere na vědomí Plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2012.
2. Bere na vědomí Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2013.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2013 a Rozpočet fondu na rok
2014.

1751/48

Z: S,VFO
T: 2/2013

Z: T
T: 2/2014

1. Předkládá zastupitelstvu města návrhy na konání místního referenda.
2. Doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit konání místního referenda dle § 14
zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu.
2. Doporučuje zastupitelstvu města stanovit den konání místního referenda na
23.3.2013 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta

Strana 8 (celkem 8)

