USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. června 2012
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 617/15 do č. 678/15 )
Zastupitelstvo města:
617/15 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 18.dubna, 24.dubna, 15.května a 5.června
2012.
618/15 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
619/15 Bere na vědomí informaci o vzniku Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – služby
sociální prevence.
620/15 1. Schvaluje Smlouvu o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji mezi
Moravskoslezským krajem a Městem Vítkov na období 2013 – 2016.
2. Ukládá zajistit podepsání Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkov na období 2013 -2016.
621/15 1. Souhlasí se sloučením Gymnázia, Vítkov, Komenského 145, příspěvková
organizace a Střední školy, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace,
jejichž zřizovatelem je MSK.
2. Ukládá informovat KÚ MSK, odbor školství, mládeže a sportu o usnesení ZM.

622/15 1. Souhlasí se sloučením Základní školy Vítkov, Komenského 754, příspěvková
organizace a Základní školy Vítkov, Opavská 22, příspěvková organizace za předpokladu
směny budov Gymnázia Vítkov a Základní školy Vítkov, Opavská 22.
2. Ukládá informovat KÚ MSK, odbor školství, mládeže a sportu o usnesení ZM.

Z: VOSV,S
T: 30.8.2012

Z: MS,VOS
T: 6/2012

Z: MS,VOS
T: 6/2012

623/15 1. Bere na vědomí činnost Střediska volného času Vítkov, p.o. za leden až květen 2012
dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje navýšení příspěvku na provoz SVČ Vítkov, p.o. o 341 tis. Kč na dokrytí deficitu
v prostředcích na platy pedagogických pracovníků.
3. Schvaluje snížení odvodů odpisů u SVČ Vítkov p.o. na zpracování PD ve výši 38 400,- Kč
na úpravu dětského hřiště a plochy turistické ubytovny v Klokočově.
4. Schvaluje snížení odvodů odpisů u SVČ Vítkov p.o. na zpracování PD ve výši
25 000,- Kč na úpravu interiéru a vybavení turistické ubytovny v Klokočově pro podání
žádosti z programu přeshraniční spolupráce.
5. Ukládá odboru služeb provést úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace SVČ
Vítkov o snížený odvod odpisů.

Z: VOS
T: 7/2012

624/15 1. Bere na vědomí žádost o finanční podporu reprezentace mažoretek SVČ Vítkov, p.o na
mistrovství Evropy ve Francii.
2. Schvaluje příspěvek ve výši 65 tis. Kč na úhradu cestovních výdajů mažoretek
do Francie pro SVČ Vítkov, p.o. dle důvodové zprávy.

Z: VOS
T: 7/2012

625/15 1. Rozhodlo o přijetí dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 ve výši
26 814,10 EUR na zabezpečení projektu Společně Moravou a Slezskem – na kole, pěšky,
vlakem.
2. Schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 –
2013 č. ERS-CZ/2012/02983 mezi Městem Vítkov a Euroregionem Silesia – CZ, Horní
nám. 69, 746 26 Opava, IČ 68941773.
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3. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 7/2012

626/15 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na financování projektu „Dědictví břidlice“ a ukládá
zařadit do rozpočtu města na rok 2013 částku ve výši 900.000 Kč na předfinancování
projektu.
2. Ukládá připravit smlouvy vedoucí k vyřešení majetkových vztahů po ukončení projektu a po
ukončení pětiletého monitorovacího období a předložit je ke schválení orgánům města.

Z: VOK,VFO
T: 11/2012

627/15 Schvaluje podání žádostí o dotace v rámci mezinárodní spolupráce na společné aktivity
realizované v roce 2013 zaměřené na tato témata:
a) 20 let od uzavření smlouvy o spolupráci a partnerství.
b) Projekt pro seniory
c) Projekt Vítkov – Vrbové
d) Informační tabule na významných budovách ve městě a MČ a u farního kostela ve
Vítkově

628/15 1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava ve výši
349.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK Městskou
knihovnou ve Vítkově v roce 2012.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení
výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2012, mezi Městem Vítkov
a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.

629/15 1. Rozhodlo o přijetí dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 ve výši
7 188,70 EUR na zabezpečení projektu CZ.3.22/3.3.04/12.02961 Česko-polské knihovnictví.
2. Schvaluje smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–
2013 č. ERS-CZ/2012/02961.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.

Z: S,VOK
T: 7/2012

Z: S,VOK
T: 7/2012

630/15 1. Schvaluje poskytnutí podílu – příspěvku Města Vítkova na zabezpečení projektu
„Destinanční management turistické oblasti Jeseníky“ ve výši 34.230 Kč Euroregionu Praděd
se sídlem Nové doby 11, Vrbno pod Pradědem, IČ 69594074.
2. Ukládá informovat zástupce Euroregionu Praděd o rozhodnutí zastupitelstva města.
Z: VOK
T: 7/2012
3. Ukládá převést finanční prostředky na účet Euroregionu Praděd.
Z: VOK
T: 7/2012
631/15 1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova bez výhrad.
2. Schvaluje závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2011.
3. Ukládá v souladu s ustanovením § 12, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zaslat do 15 dnů od
projednání závěrečného účtu v zastupitelstvu města Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2011 Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
632/15 Vydává Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova s účinností
od 1. 7. 2012.
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Z: VFO
T: 29.6.2012

633/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 585/14 ze dne 25. 4. 2012, smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi Městem Vítkovem a manželi Vladimírem a Miroslavou Knedlovými, bytem
Opavská 912, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 1410/2 ostpl. o výměře cca
50 m2 v k. ú. Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň
z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
přiloženého návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanými, a to nejpozději do
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy těmto žadatelům platnosti.
634/15 1. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 125,-/m2,
manželům Tomáši a Jiřině Böhmovým, bytem Vrchní 1529/47, 747 05 Opava 5, při prodeji
části pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice, jelikož se
jedná o pozemek v záplavovém území Moravice, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: S,VFO
T: 9/2012

Z: VFO
T: 7/2012

635/15 Revokuje usnesení ZM č. 587/14 ze dne 25. 4. 2012:
„1. Rozhodlo nesměnit část pozemku parc. č. st. 87 stpl.
o výměře cca 34 m2, ve vlastnictví města, za část pozemku parc. č. 841/11 zahrada
o výměře cca 34 m2, ve vlastnictví p. Pavly Sojové, bytem Masarykova tř. 126/14, Opava,
oba v kat. území Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.“
636/15 1. Rozhodlo směnit část pozemku parc. č. st. 87 stpl. o výměře cca 34 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem), ve vlastnictví města, za část pozemku parc.
č. 841/11 zahrada o výměře cca 34 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem),
ve vlastnictví p. Pavly Sojové, bytem Masarykova tř. 126/14, Opava, oba v kat. území Nové
Těchanovice, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. st. 87 stpl.
2
T: 7/2012
o výměře cca 34 m (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), ve vlastnictví města,
za část pozemku parc. č. 841/11 zahrada o výměře cca 34 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) ve vlastnictví p. Pavly Sojové, bytem Masarykova tř. 126/14, Opava,
oba v kat. území Nové Těchanovice.
637/15 1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 3049 ostpl. o výměře cca 100 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty
a uložení dřeva, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 7/2012

638/15 1. Bere na vědomí zprávu o odstoupení manželů Petra Sobola, bytem Dolní nám. 20/6, 746 01
Opava, a Ladislavy Sobolové, bytem Klokočov 145, 747 47 Vítkov 3, od smlouvy výstavby
stavebnin na pozemku parc. č. 3207/20 v kat. území Vítkov.
2. Rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně dodatků č. 1 a č. 2 za
podmínky vrácení již zaplacené zálohy kupní ceny snížené o smluvní pokutu ve výši Kč
20.000,- v souladu s čl. V. dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2009.
3. Schvaluje vrácení již zaplacené části kupní ceny ponížené o smluvní pokutu ve výši Kč
20.000,-, tj. částku Kč 218.394,- manželům Petru a Ladislavě Sobolovým, dle důvodové
zprávy.
4. Ukládá FO uhradit manželům Petru a Ladislavě Sobolovým částku Kč 218.394,-, jako vratku Z: VFO
již zaplacené části kupní ceny.
T: 7/2012
5. Rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4. 7.
2007.
6. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 7/2012
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7. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 1550 m2 Z: VFO
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
T: 7/2012
k výstavbě průmyslového objektu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově.
639/15 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost o výměře cca 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost o výměře cca Z: VFO
T: 7/2012
200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
jako pozemek k rekreaci.
3. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku
Kč 125,-/m2, manželům Vojtěchu a Stanislavě Jurákovým, bytem Jurečkova 31, 746 01
Opava, při prodeji části pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost v kat. území Nové
Těchanovice, jelikož se jedná o pozemek v záplavovém území Moravice, dle důvod. zprávy.
640/15 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 216 stpl. o výměře cca 48 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 216 stpl. o výměře cca 48 m2 (výměra
Z: VFO
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek
T: 7/2012
k rekreaci.
3. Neschvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku
Kč 125,-/m2, manželům Jiřímu Římanovi, bytem Na Rozích 781/4, 720 00 Ostrava 20 –
Hrabová, a Pavle Římanové, bytem Stadická 1317/15, 700 30 Ostrava 30 – Hrabůvka,
ideální ½ prodávaného pozemku, a p. Lidušce Římanové, bytem Stadická 1317/15, 700 30
Ostrava 30 – Hrabůvka, druhou ideální ½ téže nemovitosti, při prodeji části pozemku parc.
č. 216 stpl. v kat. území Nové Těchanovice, jelikož se jedná o pozemek v záplavovém území
Moravice, dle důvodové zprávy.
641/15 1.Rozhodlo prodat druhou část pozemku parc. č. 216 stpl. o výměře cca 48 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat druhou část pozemku parc. č. 216 stpl. o výměře cca 48 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek k rekreaci.
3. Neschvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku
Kč 125,-/m2, manželům Jindřichu Thomasovi a MUDr. Evě Thomasové, oba bytem Alšova
18, 746 01 Opava, při prodeji druhé části pozemku parc. č. 216 stpl. v kat. území Nové
Těchanovice, jelikož se jedná o pozemek v záplavovém území Moravice, dle důvodové
zprávy.
642/15 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 815/2 ostpl. o výměře 326 m2 v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 815/2 ostpl. o výměře 326 m2 Nové
Těchanovice jako pozemek k rekreaci.
3. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 125,-/m2, Mgr.
Alexandře Vavrečkové, bytem Křižíkova 2019/11, 746 01 Opava, při prodeji pozemku parc.
č. 815/2 ostpl. o výměře 326 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jelikož se jedná o svažitý
a z části zamokřený pozemek, dle důvodové zprávy.
643/15 1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 32/2 zahrada o výměře 406 m2 a parc. č. 33 zahrada
o výměře 46 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada u domu.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 32/2 zahrada o výměře 406 m2 a parc.
č. 33 zahrada o výměře 46 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada u domu.
644/15 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 662/15 ostpl. o výměře cca 365 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 662/15 ostpl. o výměře cca 365 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek k rekreaci.
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Z: VFO
T: 7/2012

Z: VFO
T: 7/2012

Z: VFO
T: 7/2012

Z: VFO
T: 7/2012

3. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 125,-/m2, panu
Vladimíru Nedopílkovi, bytem B. Němcové 15, 746 01 Opava, při prodeji části pozemku
parc. č. 662/15 ostpl. o výměře cca 365 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice, jelikož se jedná o pozemek v záplavovém území Moravice,
dle důvodové zprávy.
645/15 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost o výměře cca 210 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost o výměře cca
210 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
jako pozemek k rekreaci.
3. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 125,-/m2,
manželům Jiřímu Římanovi, bytem Na Rozích 781/4, 720 00 Ostrava 20 – Hrabová, a Pavle
Římanové, bytem Stadická 1317/15, 700 30 Ostrava 30 – Hrabůvka, při prodeji části
pozemku parc. č. parc. č. 662/1 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice, jelikož
se jedná o pozemek v záplavovém území Moravice, dle důvodové zprávy.

Z: VFO
T: 7/2012

646/15 1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 662/1 trvalý travní porost a parc. č. 662/3 ostpl.
o souhrnné výměře cca 40 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 662/1 trvalý travní porost a parc.
Z: VFO
č. 662/3 ostpl. o souhrnné výměře cca 40 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
T: 7/2012
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci.
3. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 125,-/m2,
manželům Jindřichu Thomasovi a MUDr. Evě Thomasové, oba bytem Alšova 18, 746 01
Opava, při prodeji části pozemků parc. č. 662/1 trvalý travní porost a parc. č. 662/3 ostpl.
v kat. území Nové Těchanovice, jelikož se jedná o pozemky v záplavovém území Moravice,
dle důvodové zprávy.
647/15 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 45 stpl. – zbor o výměře 259 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemek k výstavbě ordinace praktického lékaře.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 45 stpl. – zbor o výměře 259 m2 v kat. území Z: VFO
Vítkov jako pozemek k výstavbě ordinace praktického lékaře.
T: 7/2012
648/15 1. Bere na vědomí zprávu o odstoupení Ing. Miluše Urbánkové, bytem Wolkerova 840, 749 01
Vítkov, a Ing. Libora Šustka, bytem Vlkovice 83, 742 45 Fulnek, od smlouvy o budoucí
kupní smlouvě uzavřené dne 30. 11. 2011 na prodej pozemku parc. č. 2120/2 zahrada v kat.
území Vítkov za účelem výstavby RD.
2. Rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 30. 11. 2011 na
prodej pozemku parc. č. 2120/2 zahrada v kat. území Vítkov za účelem výstavby RD.
3. Neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši Kč 10.000,- Ing. Miluši Urbánkové, bytem
Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, a Ing. Liboru Šustkovi, bytem Vlkovice 83, 742 45 Fulnek,
za odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 30. 11. 2011 na prodej
pozemku parc. č. 2120/2 zahrada v kat. území Vítkov za účelem výstavby RD, dle důvodové
zprávy.
4. Bere na vědomí že již zaplacené části kupní ceny v celkové výši Kč 132.844,- budou použity
jako úhrady části kupní ceny na prodej pozemku parc. č. 1298/5 orná půda v kat. území
Vítkov za účelem výstavby RD na Polní ul. ve Vítkově.
5. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 7/2012
6. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2120 zahrada, a to dle geometrického
Z: VFO
plánu č. 2657-31/2011 pozemek parc. č. 2120/2 zahrada o výměře 737 m2 v kat. území
T: 7/2012
Vítkov jako pozemek k výstavbě RD na Sadové ul. ve Vítkově za základní kupní cenu ve
výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a 1/3 nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími.
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649/15 Neschvaluje slevu základní kupní ceny v jakékoliv výši panu Radimu Kiššovi, bytem
Květinová 999, 749 01 Vítkov, za prodej pozemků parc. č. 1803/10 orná půda o výměře 598 m2
a parc. č. 1805/2 orná půda o výměře 210 m2 v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
650/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 537/13 ze dne 22. 2. 2012, smlouvu o bezúplatném
převodu pozemku č. 1004991222 mezi Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, zast. Krajským pracovištěm pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00
Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072, jako převádějícím, a Městem Vítkovem, jako
nabyvatelem, na bezúplatný převod pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře
1775 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města, dle přiloženého návrhu
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1004991222.
2. Ukládá podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1004991222 s Pozemkovým
fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, zast. Krajským pracovištěm pro
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072,
a to nejpozději do 30. září 2012.

Z: S,VFO
T: 9/2012

651/15 Revokuje usnesení ZM č. 1082/16/2 ze dne 17. 12. 2008:
„. Souhlasí s koupi pozemků parc. č. 336 stpl. o výměře 746 m2, parc. č. 344 stpl. o výměře
40 m2 a parc. č. 2249/4 ostpl. v k. ú. Klokočov u Vítkova do vlastnictví města od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.“
652/15 Revokuje usnesení ZM č. 1525/24 ze dne 16. 12. 2009:
„Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 42, Praha 2, na odkoupení
pozemků parc. č. 336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 746 m2, parc. č. 344 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 40 m2 a parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova, a to nejpozději do 31. prosince 2010.“
653/15 1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře
859 m2 a část pozemku parc. č. st. 336 stpl. (výměra bude upřesněna geometrickým plánem),
která je zastavěná příjezdovou komunikací města k domu čp. 58, v kat. území Klokočov
u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.“
2. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a část pozemku parc. č. st.
336 stpl. (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), která je zastavěná bytovým
domem čp. 58, v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.“
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 42, Praha 2, na
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 a části pozemku parc.
č. st. 336 stpl. (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), která je zastavěná
příjezdovou komunikací města k domu čp. 58, v kat. území Klokočov u Vítkova, a to
nejpozději do 31. prosince 2012.
4. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 42, Praha 2, na koupi pozemku
parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a části pozemku parc. č. st. 336 stpl. (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem), která je zastavěná bytovým domem čp. 58, v kat. území
Klokočov u Vítkova, a to nejpozději do 31. prosince 2012.
654/15 Revokuje usnesení ZM č. 314/8 ze dne 22. 6. 2011:
„1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2496/49 orná půda o výměře 28067 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Pozemkového fondu ČR, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá požádat Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, o bezúplatný
převod pozemku parc. č. 2496/49 orná půda o výměře 28067 m2 v kat. území Vítkov.“
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Z: VFO
T: 12/2012

Z: VFO
T: 12/2012

655/15 1. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 2496/49 orná půda, a to dle geometrického
plánu č. 2734-595/2012 pozemku parc. č. 2496/52 orná půda o výměře 17033 m2 v kat.
území Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Pozemkového fondu ČR, Husinecká
1024/11a, Praha 3, zast. Krajským pracovištěm pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55,
702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072.
2. Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1005991222 mezi Pozemkovým
fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, zast. Krajským pracovištěm pro
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072,
jako převádějícím, a Městem Vítkovem, jako nabyvatelem, na bezúplatný převod části
pozemku parc. č. 2496/49 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 2734-595/2012
pozemku parc. č. 2496/52 orná půda o výměře 17033 m2 v kat. území Vítkova do vlastnictví
města, dle přiloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1005991222.
3. Ukládá podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1005991222 s Pozemkovým
Z: S,VFO
fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, zast. Krajským pracovištěm pro
T: 9/2012
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072,
a to nejpozději do 30. září 2012.
656/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1217/19 ze dne 29. 4. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi
JUDr. Jiřím Janečkem a Libuší Janečkovou, bytem Hasičská 684, 749 01 Vítkov, a manželi
Jaroslavem a Jarmilou Hronzovými, bytem Hasičská 684, 749 01 Vítkov, jako oprávněnými
z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku
parc. č. 2042 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 9/2012
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
657/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1157/18 ze dne 25. 2. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi
Ing. Liborem Kiššem a Ing. Hanou Kiššovou, bytem Lipová 1005, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
v pozemku parc. č. 3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 9/2012
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
658/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1315/20 ze dne 24. 6. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi
Rostislavem a Kateřinou Dorneanovými, bytem Zahradní 461, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky
v pozemku parc. č. 1017/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do Z: S,VFO
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude T: 9/2012
usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
659/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1391/21 ze dne 2. 9. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a panem
Eduardem Kalašem, bytem Slovanská 1215/10, 736 01 Havířov, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 25
ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 9/2012
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
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660/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 818/12 ze dne 25. 6. 2008, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a panem
Jindřichem Glubišem, bytem Mladých 809, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku
parc. č. 1053 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 9/2012
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
661/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1312/20 ze dne 24. 6. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Jitkou
Štyrskou, bytem Fučíkova 382, 749 01 Vítkov, jako oprávněnou z věcného břemene, za
účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1133 ostpl. v kat.
území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
T: 9/2012
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.
662/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 649/10 ze dne 27. 2. 2008, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Radkem
Vrkočem, bytem Opavská 133, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za
účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 110/1 ostpl.
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 9/2012
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
663/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1388/21 ze dne 2. 9. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi
Zdeňkem a Ludmilou Kristiánovými, bytem U Nemocnice 827, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN
v pozemcích parc. č. 1494/5 ostpl. a parc. č. 1518 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2012

664/15 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a pan Tomáš Onderka, bytem Opavská
32, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za
úplatu.
2. Schvaluje smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a p. Tomášem Onderkou, bytem Opavská 32, 749 01
Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení
vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území
Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovaným,
Z: S,VFO
a to nejpozději do 30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 9/2012
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
665/15 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Lubomír Petrželka a Martina Gintarová,
oba bytem Větřkovice 95, 747 43 Větřkovice, budou oprávněnými z věcného břemene.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
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2. Schvaluje smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a Lubomírem Petrželkou a Martinou Gintarovou, oba
bytem Větřkovice 95, 747 43 Větřkovice, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem
zřízení podzemního vedení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky v pozemku parc.
č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovanými,
a to nejpozději do 30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům
platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2012

666/15 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl. a parc. č. 1298/6 orná půda
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a plynovodní přípojky,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Ing. Libor Šustek, bytem Vlkovice
83, 742 45 Fulnek, a Ing. Miluše Urbánková, bytem Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, budou
oprávněnými z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Schvaluje smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a Ing. Liborem Šustkem, bytem Vlkovice 83, 742 45
Fulnek, a Ing. Miluší Urbánkovou, bytem Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
a plynovodní přípojky v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl. a parc. č. 1298/6 orná půda v kat.
území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovanými,
Z: S,VFO
a to nejpozději do 30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 9/2012
žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
667/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 710/11 ze dne 30. 4. 2008, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Markem
Švecem, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov, a p. Petrou Kyzkovou, bytem Kružberk 24,
747 86 Kružberk, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1709/2 ostpl. v kat. území
Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2012

668/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 487/11 ze dne 14. 12. 2011, smlouvu o zřízení
věcného břemene pro telefonní vedení v rámci stavby „M-893-2-0003 TSH 642295/11
Vítkov, Vodní 636“ mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol.
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ:
60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na základě plné moci SITEL, spol. s r. o., Baarova
957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320, zastoupená na základě
plné moci Simonou Mlýnkovou, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou společností, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 9/2012
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
669/15 1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1270 stpl. v kat. území Vítkov pro
stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“, kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28.
října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06
Opava 6, IČ 00095711, bude investor stavby, Město Vítkov bude oprávněný z věcného
břemene, a Ing. Vladimír Svěrák, bytem Těchanovická 292, 749 01 Vítkov, bude povinný
z věcného břemene.
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2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/20/e/2012/Kav mezi
Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, jako investorem stavby,
Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného břemene, a Ing. Vladimírem Svěrákem,
bytem Těchanovická 292, 749 01 Vítkov, jako povinným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/20/e/2012/Kav s jmenovanými
smluvními stranami, a to nejpozději do 30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2012

670/15 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
ze dne 27. 1. 2011 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, Ostrava,
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu dodatku č. 1.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
Z: S,VFO
břemene ze dne 27. 1. 2011 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2012.
T: 9/2012
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
platnosti.
671/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 74/2 ze dne 14. 11. 2010, smlouvu o věcném
břemenu pro stavbu rekonstrukce kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Vodní –
rekonstrukce kanalizace“ mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, Ostrava,
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o věcném břemenu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. prosince 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2012

672/15 1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1536 ostpl. v kat. území Vítkov pro
stavbu „SO C 511 Přeložka STL plynovodu“, související se stavbou „Silnice II/462 Vítkov Větřkovice“, kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast.
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702
23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, bude investor
stavby, Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ CZ27768961,
zastoupená na základě plné moci spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, bude oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/32/d/2012/Kav mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži
Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, jako investorem stavby, Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem Hornopolní 3314/38,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ CZ27768961, zastoupená na základě
plné moci spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ:
27935311, DIČ: CZ27935311, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/32/d/2012/Kav s jmenovanými Z: S,VFO
smluvními stranami, a to nejpozději do 30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 9/2012
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
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673/15 1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3137/1 ostpl. v kat. území Vítkov
pro stavbu „C 513 Ochrana PKO plynovodu“, související se stavbou „Silnice II/462 Vítkov Větřkovice“, kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast.
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1,
702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, bude
investor stavby, Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se
sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ
CZ27768961, zastoupená na základě plné moci spol. RWE Distribuční služby, s. r. o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, bude oprávněný
z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/33/d/2012/Kav mezi
Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, jako investorem stavby,
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ CZ27768961,
zastoupená na základě plné moci spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, jako oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/33/d/2012/Kav s jmenovanými
Z: S,VFO
smluvními stranami, a to nejpozději do 30. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 9/2012
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
674/15 1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 3/2012, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 23.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 3/2012.

Z: VFO
T: 29.6.2012

675/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 610/14 ze dne 25.4.2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a JUDr. Janou Piskovskou, bytem náměstí Svaté Hedviky č. p. 2226/12,
746 01 Opava, na prodej bytové jednotky č. 642/1 v budově č. p. 642 na Husově ulici ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. č. 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 294 580,00 Kč.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou nejpozději do 31.8.2012. Pokud v této lhůtě Z: S,VFO
nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o uzavření T: 8/2012
kupní smlouvy platnosti.
676/15 Bere na vědomí kontrolní zprávu o činnosti Nadačního forndu Ceny Jana Zajíce.
677/15 1. Souhlasí se zrušením Nadačního fondu Ceny Jana Zajíce.
2. Ukládá provést veškeré administrativní kroky ke zrušení Nadačního fondu Ceny Jana Zajíce. Z: S
T: 12/2012
678/15 1. Nesouhlasí s převodem zřizovatelské funkce Domova Vítkov, p.o. na Město Vítkov od roku
2014.
2. Ukládá zaslat závazné stanovisko o nesouhlasu s převodem zřizovatelské funkce MSK.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: MS,VOSV
T: 30.6.2012

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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