USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 20. února 2019
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 141/4 do č. 240/4)
Zastupitelstvo města:
141/4
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 11. prosince, 18. prosince 2018,
8. ledna a 29. ledna 2019.
142/4

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

143/4

Schvaluje změnu plnění termínu usnesení č. 93/3/2 z 5. února 2019 na prosinec 2019.

144/4

Revokuje usnesení č. 139/2 a 139/3 z 12.12.2018 ve znění: „Schvaluje lokalitu č. 3 na parc.
č. 585 v k.ú. Vítkov dle důvodové zprávy, vhodnou k umístění záchytných kotců. Ukládá
připravit projektovou dokumentaci k vybudování záchytných kotců pro psy.“

145/4

1. Bere na vědomí stanovisko k pozemku určenému k výstavbě haly v průmyslové zóně od
spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3,
IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města podklady pro zpětvzetí pozemku parc.
Z: VFO
č. 3207/30 orná půda o výměře 6975 m2 v k. ú. Vítkov.
T: 4/2019

146/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2019.

147/4

148/4

149/4

Z: VOVS
T: 2/2020

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2019.

Z: VOdD
T: 2/2020

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí v roce 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí za rok 2019.

Z: VOVÚPŽP
T: 2/2020

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správních činností a živnostenského úřadu za
rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru správních činností a živnostenského úřadu za
rok 2019.

Z: VOSČŽÚ
T: 2/2020

150/4

1. Nevyhovuje žádosti Kamila Hlaváče z místní části Jelenice o rozšíření regulace
používání zábavní pyrotechniky a rovněž žádosti osadního výboru místní části Prostřední
Dvůr o rozšíření regulace používání zábavní pyrotechniky.
2. Ukládá informovat o této skutečnosti žadatele, tj. Kamila Hlaváče z místní části Jelenice Z: S,VOVÚP
a osadní výbor místní části Prostřední Dvůr.
T: 2/2019

151/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2019.

152/4

Z: VSMP
T: 2/2020

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi
městem Vítkov a obcemi Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice
k zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce
2018.
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2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv s obcemi Čermná
ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných
a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2019.
153/4

154/4

155/4

156/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2019.
1. Bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen
ASZ).
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu spolupráce s ASZ.

Z: VOVS
T: 2/2020

Z: VOSV
T: 2/2020

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 120.000,- Kč Fokusu - Opava, z.s.,
Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně
související s provozem služby sociální rehabilitace.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Fokusem - Opava, z.s.,
Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice na činnost související s provozem služby
sociální rehabilitace.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Fokusem - Opava, z.s..
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 120 000,- Kč na účet Fokusu - Opava,
z.s..

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 5 000,- Kč Středisku rané péče SPRP,
pobočka Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ 75095017 na
činnost bezprostředně související s provozem služby sociální prevence.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Střediskem rané péče
SPRP, pobočka Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, na činnost
bezprostředně související s provozem služby sociální prevence.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotaci mezi Městem Vítkov
a Střediskem rané péče SPRP, pobočka Ostrava.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 5 000,- Kč na účet Střediska rané péče
SPRP, pobočka Ostrava.

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

157/4

Rozhodlo neposkytnout individuální dotaci ve výši 15 000,- Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na
činnost bezprostředně související s provozem služby odborného sociálního poradenství.

158/4

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 15 000,- Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na
činnost bezprostředně související s provozem Asistenčního, mediačního
a terapeutického centra.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací EUROTOPIA.CZ,
o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na činnost
bezprostředně související s provozem Asistenčního, mediačního a terapeutického centra.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotaci mezi Městem Vítkov
a EUROTOPIA.CZ, o.p.s..
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 15 000,- Kč na účet EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

159/4

Z: VSMP
T: 2/2020

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 50 000,- Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova pro seniory.
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Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně s provozem
Domova pro seniory.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotaci mezi Městem Vítkov
a Domovem Vítkov, p.o..
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 50 000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.
160/4

161/4

162/4

163/4

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 50 000,- Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova se zvláštním režimem.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Domova se zvláštním režimem.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Domovem Vítkov, p.o..
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 50 000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 40 000,- Kč organizaci Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Chráněného bydlení.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 40 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Domov Vítkov
p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně související
s provozem Chráněného bydlení.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Domovem Vítkov, p.o..
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 40 000,- Kč na účet Domov Vítkov, p.o.

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 254 000,- Kč organizaci Středisko
volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost
bezprostředně související s provozem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tunnel.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 254 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Středisko
volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost
Bezprostředně související s provozem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tunnel.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Střediskem volného času Vítkov, p.o.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 254 000,- Kč na účet Střediska volného
času Vítkov, p.o.

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 96 000,- Kč organizaci Středisko
volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost
bezprostředně související s provozem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tunnel.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 96 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Středisko
volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost
bezprostředně související s provozem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tunnel.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a
Střediskem volného času Vítkov, p.o.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 96 000,- Kč na účet Střediska volného
času Vítkov, p.o.

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 20. 02. 2019

Strana 3 (celkem 16)

164/4

165/4

166/4

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 25 000,- Kč organizaci Elim Opava
o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost bezprostředně
související s výkonem dobrovolnictví.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Elim Opava
o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost bezprostředně
související s výkonem dobrovolnictví.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov a Elim
Opava o.p.s..
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 25 000,- Kč na účet Elim Opava o.p.s.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 5 000,- Kč organizaci Slezská diakonie
- Poradna rané péče MATANA, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562 na
činnost bezprostředně související s výkonem dobrovolnictví.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a organizací Slezská diakonie –
Poradna rané péče MATANA, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562 na
provoz služby Poradna rané péče MATANA.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Slezskou diakonií – Poradna rané péče MATANA.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 5 000,- Kč na účet Slezské diakonie –
Poradna rané péče MATANA.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2019.

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019

Z: VOSV
T: 3/2019
Z: VOSV
T: 4/2019
Z: VOK
T: 2/2020

167/4

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 ve výši 432.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2019.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2019, mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.
Z: S,VOK
T: 3/2019

168/4

Bere na vědomí výši vstupného na akci „Den města – Vítkov 2019“.

169/4

1. Ustanovuje odpovědného politika pro místní Agendu 21 a Zdravé město Vítkov
Ing. Pavla Smolku, starostu města.
2. Schvaluje Hodnotící zprávu místní Agendy 21 za rok 2018.
3. Schvaluje Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2019.
4. Schvaluje Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21.
5. Ukládá všechny dokumenty (deklaraci, plán, hodnotící zprávu) zveřejnit na webových
stránkách města.

170/4

171/4

1. Schvaluje Koncepci mezinárodní spolupráce města Vítkova 2019 – 2022.
2. Ukládá schválenou koncepci zveřejnit na webu města.

Z: VOK
T: 3/2019
Z: VOK
T: 3/2019

1. Schvaluje odměny členům letopisecké komise za rok 2018 ve výši dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit odměny členům letopisecké komise ve výši dle důvodové zprávy.
Z: VOVS
T: 3/2019
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172/4

Revokuje usnesení zastupitelstva města č. 1424/28 ze dne 26. 9. 2018 v plném znění:
- Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o úpravě nevyužívaných prostor
bývalé restaurace kulturního domu ve Vítkově na prostory pro volnočasové
aktivity a setkávání seniorů ve Vítkově (Klub seniorů).
- Zastupitelstvo města ukládá vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Zpracování projektové dokumentace na úpravy prostor bývalé restaurace
kulturního domu ve Vítkově na Klub seniorů“.

173/4

1. Schvaluje návrh na přestavbu prostor bývalé restaurace kulturního domu na Komunitní
centrum dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování projektové
dokumentace na úpravy prostor bývalé restaurace kulturního domu ve Vítkově na
Komunitní centrum“.

174/4

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2018 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2019 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.

Z: VOS,MS
T: 3/2019

Z: VOS
T: 2/2020

175/4

1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2018 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2019.
2. Schvaluje max. výši těžby 1 800 m3 pro rok 2019.
Z: VOS,ŘTS
3. Ukládá dodržet max. výši těžby 1 800 m3 pro rok 2019.
T: 31.12.2019

176/4

1. Bere na vědomí informaci o možné výstavbě IV. etapy skládky v Nových
Těchanovicích.
2. Schvaluje zpracování projektové dokumentace IV. etapy skládky v N. Těchanovicích
a žádost Technických služeb města Vítkova o investiční příspěvek ve výši 290 400,- Kč
na zpracování projektu IV. etapy skládky v N. Těchanovicích.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření - investiční příspěvek ve výši 290 400,- Kč na
zpracování projektu IV. etapy skládky v N. Těchanovicích pro Technické služby města
Vítkova.

177/4

1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2018 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Bere na vědomí plán oprav na místních komunikacích na rok 2019 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.
3. Ukládá řešit havarijní stav chodníků v ulici Opavské.

178/4

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci v dotačním programu Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019 vyhlášeném
Moravskoslezským krajem na projekt „Za významnými osobnostmi Vítkovska “, se
závazkem spolufinancování realizace projektu.

179/4

1. Bere na vědomí informace o záměru výstavby rozhledny na Františkově Dvoře
v Klokočově dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí se záměrem výstavby rozhledny na Františkově Dvoře v Klokočově.

180/4

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově“, z Programu studie pro
optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Studie
optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově“, z Programu studie pro
optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady.

181/4

1. Rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti v Nových
Těchanovicích na opravu kaple v místní části Lhotka v celkové výši 200.000 Kč.
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Z: VFO
T: 2/2019

Z: VOS
T: 10/2019

Z: VOS
T: 3/2019

2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu kaple v místní části
Lhotka v celkové výši 200.000 Kč uzavřenou mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a Římskokatolickou farnosti Nové Těchanovice, Hřbitovní 592, 749 01
Vítkov na opravu kaple v místní části Lhotka.
3. Ukládá zařadit částku 200.000 Kč do rozpočtu města.

Z: VFO
T: 2/2019
4. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na Z: S,VFO
opravu kaple v místní části Lhotka a to nejpozději do konce března 2019. Pokud v této
T: 3/2019
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

182/4

183/4

184/4

185/4

1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2019.

Z: VFO
T: 2/2020

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2019.
1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2019.
1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2019.

Z: VFO
T: 2/2020
Z: VFO
T: 2/2020
Z: VFO
T: 2/2020

186/4

Rozhodlo poskytnout individuální dotace města na I. pololetí roku 2019 v celkové výši
590 000,- Kč vybraným subjektům.

187/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 tis. Kč na projekt „Den sv. Václava na
hradě“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Divadelní, šermířskou a filmovou Společnosti ARCUS, z. s., Opavská 126, Vítkov,
IČ 68177585.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
Z: VFO
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
T: 4/2019
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

188/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 tis. Kč na projekt v „Branném víceboji
kynologů“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým kynologickým svazem ZKO Vítkov - 189, Úvozní 575, Vítkov, IČ 47814276.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2019
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

189/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč na projekt „Záchrana
poraněných a handicapovaných volně žijících živočichů“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a ZO ČSOP Nový Jičín 70/02,
Bartošovice 146, 74254 Bartošovice, IČ 47657901.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

190/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč na projekt „Celoroční náklady
na činnost a zabezpečení provozu sokolovny“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Klokočov, z. s.,
Klokočov 32, 74747 Klokočov, IČ 47812133.
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Z: VFO
T: 4/2019

2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.
191/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč na projekt „Na činnost ZO
SPCCH“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – základní organizací Vítkov,
Budišovská 877, 74901Vítkov, IČ 75029898.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

Z: VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 4/2019

192/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 6 tis. Kč na projekt „Obranářský závod“
a 10 tis. Kč na projekt „Mistrovství republiky MSKS“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Janou Martínkovou, narozenou dne 14. 12.
1992, bytem Hasičská 906, 749 01Vítkov.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2019
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

193/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 tis. Kč na projekt „Vrchařská koruna
Oderska“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Jitkou Milatovou, narozenou dne 3.12.1973, bytem Švermova 239, 749 01Vítkov.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2019
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

194/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14 tis. Kč na projekt „Pohárová soutěž –
o vítkovského Soptíka, uzlové závody, víkendové soustředění“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a SH ČMS Sborem dobrovolných
hasičů Vítkov, Hasičská 266, 74901 Vítkov, IČ 66738881.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2019
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

195/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč na projekt „Nákup
šlechtěných včelích matek a zajištění vzdělávacího zájezdu“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Českým svazem včelařů, z .s.,
základní organizací Vítkov, U nemocnice 858, Vítkov, IČ 69987033.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

196/4

Z: VFO
T: 4/2019

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na projekt „Ozvučení kulturní
akce – pálení čarodějnic, hasičská soutěž“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Jiřím Černínem, narozeným dne 19.2.1962, bytem
Jelenice 22, 749 01 Vítkov.
Z: VFO
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
T: 4/2019
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.
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197/4

198/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč na projekt „Nákup motorové
pily“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem chovatelů,z.s., Základní organizací Vítkov, Oderská 180, 74901
Vítkov, IČ 75019582.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35 tis. Kč na projekt „Carl Weisshuhn
a jeho stopy na Vítkovsku“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Spolkem Zálužné, Zálužné 42, 749 01 Vítkov, IČ 22756655.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

Z: VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 4/2019

199/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 295 tis. Kč na tyto projekty:
Oddíl kopané - doprava družstev FO TJ Vítkov, příspěvek členům na dopravu, sportovní
příprava družstev, zabezpečení provozu, platby FAČR (rozhodčí, poplatky), DPP trenéři
a údržba hracích ploch - provoz oddílu kopané = 200 tis. Kč
Oddíl boxu - měsíční nájemné za tělocvičny, pořádání krajských kol v boxu a výjezdy
na další krajská kola, účast na MS juniorů, popř. výjezdy do Polska a Slovenska, nákup
sportovních pomůcek = 70 tis. Kč
Tenisový oddíl - zajištění provozu na tenisových kurtech (provozní materiál, energie,
voda a nájem) = 5 tis. Kč
Oddíl vodní turistiky - na zákonné pojištění vleku, na opravu elektroinstalace, nákup
záchranářských pomůcek a kompresor na nafukování lodí = 5 tis. Kč
Nohejbalový oddíl - údržba a rozvoj antukových kurtů za minigolfem (obnova
antukového povrchu, materiálové vybavení – míče, nohejbalová síť, hrabla), podpora
sportovních aktivit = 10 tis. Kč
Šachový oddíl – materiální zabezpečení činnosti šachového oddílu, startovné a cestovné
na soutěže (např. Mezinárodní turnaj Ostravský Koník, Open soutěž Osmančíka
v Dolním Benešově) = 5 tis. Kč
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, 74901 Vítkov, IČ 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
Z: VFO
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
T: 4/2019
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

200/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč na projekt „Vystoupení herce
M. Donutila nebo herců a zpěváka – J. Kohák, M. Bittnerová a J. Štýbar“ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Vladimírou
Strakovou, Selská 942, 749 01 Vítkov, IČ 75582406.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

201/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 6 tis. Kč na projekt „Canisterapie“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Cantes
Opava, z. p. s., Wolkerova 853, 74901 Vítkov, IČ 72066024.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.
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Z: VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 4/2019

202/4

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč na projekt „Mezinárodní
setkání a koncert dechových orchestrů ve Vítkově a Opavě“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou školou,
Vítkov, Lidická 639, příspěvkovou organizací, IČ 47813598.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce
dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace
platnosti.

Z: VFO
T: 4/2019

203/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1431/28 ze dne 26. 9. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Jaroslavem Ruckým, nar. 20. 12. 1969,
a Kamilou Ruckou, nar. 25. 2. 1969, oba trvale bytem Selská 944, 749 01 Vítkov, jako
kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 3142-129/2018 pozemku parc. č. 1706/45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

204/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 35/2 ze dne 14. 11. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Jaroslavem Deszkásem, nar. 9. 4. 1969, trvale
bytem Selská 949, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1706/1
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3143-130/2018 pozemku parc. č. 1706/46
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

205/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1177/24 ze dne 21. 2. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Stanislavem Machalou, nar. 28. 4. 1949,
a Lydii Machalovou, nar. 11. 12. 1948, oba trvale bytem Luční 660, 749 01 Vítkov, jako
kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1850/2 orná půda, a to dle geometrického
plánu č. 3131-102/2018 pozemku parc. č. 1850/4 orná půda o výměře 10 m2 v kat. území
Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

206/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 110/3 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Lenkou Sonnkovou, nar. 29. 4. 1971, trvale
bytem Fučíkova 383, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemku parc.
č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 3127-92/2018 díl „a“
pozemku parc. č. 2594/1 o výměře 254 m2, který je přisloučen k pozemku kupující parc.
č. 2608 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

207/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 112/3 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Robertem Duškem, nar. 15. 6. 1977, trvale bytem
Podhradí 144E, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 2594/1
trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 3134-113/2018 pozemku parc.
č. 2594/65 trvalý travní porost o výměře 491 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou
základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: VFO
T: 4/2019

208/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 107/3 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Petrem Dohnálkem, nar. 10. 7. 1960,
a Jitkou Dohnálkovou, nar. 20. 9. 1968, oba trvale bytem Budišovská 252, 749 01
Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a
nádvoří – společný dvůr, a to dle geometrického plánu č. 3157-2/2019 pozemku parc. č.
2075/5 ostatní plocha o výměře 30 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

209/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 106/3 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Kateřinou Putko, nar. 4. 7. 1992, trvale bytem
Švermova 539, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 2075/1
zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, a to dle geometrického plánu č. 31572/2019 pozemku parc. č. 2075/6 ostatní plocha o výměře 50 m2 v kat. území Vítkov
za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

210/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 39/2 ze dne 14. 11. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Martinem Réteiem, nar. 18. 2. 1979, trvale bytem
Opavská 96, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej pozemku parc. č. 1353 ostatní
plocha o výměře 431 m2 a části pozemku parc. č. 1350/7 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 3147-221/2018 pozemku parc. č. 1350/18 ostatní plocha
o výměře 510 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč
100,-/m2 (kupující splňuje podmínky pro slevu kupní ceny dle čl. 11.7. schválených
„Zásad“) + DPH v zákonné výši, celkem tedy Kč 121,-/m2, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

211/4

Revokuje usnesení ZM č. 1181/24 ze dne 21. 2. 2018:
„1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbor
a parc. č. 787 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek u RD žadatelky
čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po
předložení tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. května 2018 (v důvodové
zprávě varianta A).
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor a parc. č. 787 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek
u RD žadatelky čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a
úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. května
2018.“

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 20. 02. 2019

Strana 10 (celkem 16)

212/4

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbor a parc.
č. 787 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 569-73/2018 pozemky parc.
č. 1041 ostatní plocha o výměře 31 m2 a parc. č. 787/2 trvalý travní porost o výměře
142 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky u RD žadatelky čp. 63 v Zálužné
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří Z: VFO
- zbor a parc. č. 787 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 569-73/2018
T: 3/2019
pozemky parc. č. 1041 ostatní plocha o výměře 31 m2 a parc. č. 787/2 trvalý travní
porost o výměře 142 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky u RD žadatelky
čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující.

213/4

Revokuje usnesení ZM č. 1388/27 ze dne 29. 8. 2018:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca
85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u
Vítkova jako pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64
a tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč
50,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že
záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost
o výměře cca 85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova jako pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu
kupujících čp. 64 a tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za
dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupujícími.“

214/4

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 635-106/2018 díl „e“ o výměře 93 m2, který je přisloučen k pozemku kupující
parc. č. 80/5 trvalý travní porost v kat. území Klokočov u Vítkova za dohodnutou
základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 635-106/2018 díl „e“ o výměře 93 m2, který je přisloučen
k pozemku kupující parc. č. 80/5 trvalý travní porost v kat. území Klokočov u Vítkova
za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu části nákladů za
vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím
v poměru dle výměry kupované plochy.

215/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 102/3 ze dne 12. 12. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Stanislavou Daníčkovou, nar. 4. 1. 1964,
a Ivo Daníčkem, nar. 31. 12. 1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, jako
kupující, na prodej pozemků parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1
zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a části pozemku
parc. č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu č. 310225/2018 pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2
v kat. území Vítkov za cenu ve výši Kč 30.000,-. Výše ceny je odůvodněna v zápise
usnesení.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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Z: VFO
T: 3/2019

Z: VFO
T: 4/2019

3. Ukládá FO, pro případ neuzavření smlouvy pro zavinění manželů Daníčkových ve
stanoveném termínu, tj. nejpozději do 30. dubna 2019, řešit majetkoprávně tento případ
formou pronájmu, a to celé užívané, tj. oplocené, plochy pozemků parc. č. 208/1
zahrada, parc. č. 210/1 zahrada, parc. č. 210/3 zahrada, a části pozemku parc. č. 209/1,
a to dle geometrického plánu č. 3102-25/2018 pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor o celkové výměře 682 m2, vč. doplatku dlužného bezdůvodného
obohacení dle var. b) důvodové zprávy.

Z: VFO
T: 4/2019

216/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 38/2 ze dne 14. 11. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Janou Pavlátovou, nar. 17. 10. 1948, trvale bytem
Zálužné 95E, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 676/1
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 573-143/2018 pozemku parc. č. 676/41
ostatní plocha o výměře 250 m2 v kat. území Nové Těchanovice za dohodnutou základní
kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. dubna 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 4/2019
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

217/4

1. Rozhodlo bezúplatně nabyt části pozemků parc. č. 244/1 ostatní plocha a parc. č. 2759
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 634-99/2018 pozemky parc. č. 244/4
ostatní plocha o výměře 106 m2 a parc. č. 2759/2 ostatní plocha o výměře 46 m2 v kat.
území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
za účelem rozšíření zázemí u sokolovny v Klokočově, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude
hradit město.
2. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. st. 96/3 zastavěná plocha a nádvoří, vč. zděné
stavby, která je součástí tohoto pozemku, a to dle geometrického plánu č. 634-99/2018
pozemku parc. č. st. 96/5 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 78 m2, vč. zděné stavby, která je součástí tohoto pozemku, v kat. území
Klokočov u Vítkova, do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
za účelem zajištění skladovacích prostor pro sokolovnu, za kupní cenu Kč 40.000,-, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek katastru) bude hradit město.
3. Ukládá FO jednat se jmenovanými, popř. s jejich zplnomocněným zástupcem,
Z: VFO
o převodech dle bodu 1/ a 2/.
T: 5/2019

218/4

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 308/1 ostatní plocha o výměře 325 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města Vítkova od MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ 00016187, za kupní cenu Kč 17.700,- stanovenou
znaleckým posudkem č. 065-3757/2018 ze dne 14. 3. 2018 spol. Equity Solutions
Appraisals, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat likvidátora společnosti o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 3/2019

219/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 198/3 ostatní plocha
za účelem vybudování vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 102/2 zahrada v kat.
území Jelenice, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Ing. Patrik
Pauler, nar. 22. 3. 1993, bytem Jelenice čp. 7, 749 01 Vítkov, bude oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
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2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a Ing. Patrik Pauler, nar. 22. 3. 1993, bytem Jelenice čp.
7, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 198/3 ostatní
plocha za účelem vybudování vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 102/2 zahrada
v kat. území Jelenice, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
Z: S,VFO
jmenovaným, a to nejpozději do 30. dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 4/2019
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
220/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemku parc. č. 198/3 ostatní plocha
v kat. území Jelenice pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby č. IP-128023391/1, název stavby „Vítkov, Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“, kdy Město
Vítkov, bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035,
zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ
746 01, IČ 28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné
moci ze dne 11. 4. 2018, evid. č. PM/II-223/2018, bude oprávněný z věcného břemene.
Jednorázový poplatek činí částku Kč 4.000,-, + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. 1 v rámci stavby č. IP-12-8023391/1, název stavby „Vítkov,
Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“, v pozemku parc. č. 198/3 ostatní plocha v kat.
území Jelenice pro podzemní vedení přípojky NN mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV
– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol.
ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ
28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze
dne 11. 4. 2018, evid. č. PM/II-223/2018, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy IP-12-8023391/1.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
T: 4/2019
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8023391/1 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

221/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3135 ostatní plocha
a parc. č. 3137/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 3136/2 trvalý travní porost a parc.
č. 3136/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná budova,
a k plánované dostavbě rodinného domu na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene a Věra Navrátilová, nar. 23. 9. 1977, bytem Průkopnická
2101/21, 700 30 Ostrava - Jih, bude oprávněnou z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a Věrou Navrátilovou, nar. 23. 9. 1977, bytem
Průkopnická 2101/21, 700 30 Ostrava - Jih, jako oprávněnou z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 3135 ostatní plocha a parc. č. 3137/1 ostatní plocha v kat. území
Vítkov za účelem vybudování vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 3136/2 trvalý
travní porost a parc. č. 3136/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná
budova, a k plánované dostavbě rodinného domu na tomto pozemku, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
T: 4/2019
jmenovanou, a to nejpozději do 30. dubna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této
žadatelce platnosti.
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222/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1723 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem výměny vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov – ul.
Dělnická II, výměna vodovodního řadu“, za podmínky smluvního závazku spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing. Anatolem
Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, že po ukončení stavby provedou společně
se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř.
696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, pokládku nového asfaltového
koberce, každý půl komunikace na pozemku parc. č. 1723 v kat. území Vítkov. Pokud by
to nebylo z technických, časových či jiných důvodů možné, zajistí pokládku nového
asfaltového koberce město. Vynaložené náklady pak budou přefakturovány oběma
společnostem, každému ve výši 50 %, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing.
Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého posudku.
2. Ukládá FO informovat spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním
ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO předložit ZM nový návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, jejíž součástí je smlouva o právu umístit a provést stavbu za účelem výměny
vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov – ul. Dělnická II, výměna vodovodního řadu“,

Z: VFO
T: 3/2019
Z: VFO
T: 5/2019

223/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2810 ostatní plocha,
parc. č. 2811 ostatní plocha a parc. č. 2814/2 ostatní plocha v kat. území Vítkov za
účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Vítkov – Podhradí, úprava zásobování
pitné vody“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing. Anatolem
Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého posudku.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ
CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 2810 ostatní
plocha, parc. č. 2811 ostatní plocha a parc. č. 2814/2 ostatní plocha v kat. území Vítkov
za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Vítkov – Podhradí, úprava
zásobování pitnou vodou“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
T: 4/2019
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. dubna 2019. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

224/4

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1337/26 ze dne 27. 6. 2018, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014472/1 pro stavbu: „Vítkov, kino, obec,
kNN“ v pozemcích parc. č. 1759 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je budova čp.
139 - kino, parc. č. 1778 ostatní plocha a parc. č. 1779/1 ostatní plocha v kat. území
Vítkov za účelem vybudování zemního kabelového vedení a 2 skříní NN v rámci stavby
„“Vítkov, kino, obec, NN“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem
Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, zastoupená
jednatelem společnosti Luďkem Kellnerem, na základě Plné moci evid. č. PM/II031/2018 ze dne 31. 1. 2018, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého
návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014472/1
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. dubna 2019. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
225/4

226/4

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1723 ostatní plocha,
parc. č. 1722/3 orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov, a to tak,
že v pozemku parc. č. 1723 se bude jednat o zemní uložení sítě a v pozemcích parc. č.
1722/3 a parc. č. 3229/1 se bude jednat o nadzemní síť, za účelem vybudování vedení
NN v rámci stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“, za podmínky smluvního závazku spol.
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II-266/2017 ze
dne 25. 9. 2017, spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701
52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, že po ukončení stavby provedou společně
se spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing.
Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, pokládku nového asfaltového
koberce, každý půl komunikace na pozemku parc. č. 1723 v kat. území Vítkov. Pokud by
to nebylo z technických, časových či jiných důvodů možné, zajistí pokládku nového
asfaltového koberce město. Vynaložené náklady pak budou přefakturovány oběma
společnostem, každému ve výši 50 %, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č.
PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem
Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého
posudku.
2. Ukládá FO informovat spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, a spol. INKOSOSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637,
DIČ: CZ48394637, o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO předložit ZM nový návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, jejíž součástí je dohoda o umístění stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“
č. IE-12-8004675/6/SOBS/2018
1. Bere na vědomí zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní, určené
k výstavbě rodinných domků.
2. Ukládá předložit zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní,
určené k výstavbě rodinných domků.

227/4

Ukládá připravit nové Zásady prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města.

228/4

1. Schvaluje smlouvu o pojištění školských zařízení města na odpovědnost za škody na
majetku a zdraví dětí uzavřenou mezi Městem Vítkov a Generali Pojišťovnou, a.s., dle
předložené kalkulace s nulovou spoluúčastí ve výši ročního pojistného 112.367 Kč.
2. Ukládá uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu na pojištění školských zařízení města na
odpovědnost za škody na majetku a zdraví.

229/4

230/4

1. Schvaluje účelový příspěvek Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o. na
výlet do Dinoparku.
2. Ukládá zařadit tento účelový příspěvek ve výši 20.160,- Kč do rozpočtu města.

Z: S,VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 3/2019
Z: VFO
T: 5/2019

Z: VFO,VOS
T: 8/2019
Z: VFO
T: 4/2019

Z: VFO
T: 2/2019

Z: VFO
T: 2/2019

1. Schvaluje účelový příspěvek Středisku volného času p. o., Bezručova 585,74901 Vítkov
ve výši 24 tis. Kč na uspořádání oslav k 60. výročí založení SVČ.
2. Ukládá zařadit tento účelový příspěvek ve výši 24 tis. Kč do rozpočtu města.
Z: VFO
T: 2/2019
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231/4

1. Schvaluje navýšení příspěvku Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. Komenského
754, 74901 Vítkov na opravy ve výši 45 tis. Kč.
2. Ukládá zařadit navýšení příspěvku na opravy ve výši 45 tis. Kč do rozpočtu města na rok Z: VFO
2019.
T: 2/2019

232/4

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 2/2019 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 4 580 357,78 Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 2/2019.

233/4

1. Schvaluje plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2018.
2. Schvaluje rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2019.
3. Ukládá předložit plnění rozpočtu fondu za rok 2019 a rozpočet fondu na rok 2020.

234/4

Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
města Vítkova v roce 2018.

235/4

1. Schvaluje Akční plán rozvoje města Vítkova na období 2019 – 2022 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit Akční plán rozvoje města Vítkova na období 2019 – 2022 na webových
stránkách města.
3. Ukládá předložit zastupitelstvu města 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje města
Vítkova 2019-2022.

Z: VFO
T: 2/2019

Z: T
T: 2/2020

Z: VOS
T: 3/2019
Z: VOS
T: 2/2020

236/4

Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2018.

237/4

1. Schvaluje Dohodu o budoucí realizaci stavby „Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev.
č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dohodu o budoucí realizaci stavby „Silnice III/4429 – Z: S,VOS
rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“.
T: 2/2019

238/4

1. Volí za člena sportovního výboru pana Radima Pančiaka.
2. Ukládá předat zvolenému členu sportovního výboru jmenovací dekret.

239/4

240/4

1. Bere na vědomí zápisy z 1., 2. a 3. schůze finančního výboru.
2. Ukládá radě města zabývat se závěry kontrol vyúčtování dotací provedených finančním
výborem.

Z: MS
T: 2/2019
Z: S,MS
T: 4/2019

1. Bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru konané dne 4.2.2019.
2. Schvaluje plán kontrol kontrolního výboru na I. čtvrtletí roku 2019.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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