USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 7. září 2016
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 607/14 do č. 672/14)
Zastupitelstvo města:
607/14 1. Schvaluje modernizaci webových stránek města v rozsahu dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2017 částku 242.350,90 Kč.

608/14

Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 28.června, 13.července, 25.července
a 16.srpna 2016.

609/14

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

610/14

1. Doporučuje vydat Nařízení města Vítkova o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území města Vítkova.
2. Ukládá předložit Radě města na jejím nejbližším zasedání, tj. dne 27. září 2016, Nařízení
města Vítkova o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Vítkova, aby
rozhodla o jeho vydání či nevydání.

Z:
VOVS,VFO
T: 12/2016

Z: VOSČŽÚ
T: 9/2016

611/14

1. Bere na vědomí návrh na přejmenování části ulice Těchanovická na ulici Pivovarská
ve Vítkově.
2. Ukládá rozeslat informativní dopis dotčeným obyvatelům a podnikatelům.
Z: VOVÚPŽP
T: 10/2016
3. Ukládá předložit ZM zprávu k rozhodnutí o přejmenování ulice.
Z: VOVÚPŽP
T: 11/2016

612/14

1. Bere na vědomí požadavek osadního výboru Zálužné.
2. Ukládá provést označení chatovišť v místní části Zálužné dle návrhu osadního výboru.

613/14

614/14

615/14

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 3/2016,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov
a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na tvorbu Sociálního fondu
mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na tvorbu Sociálního
fondu 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 poskytnout dotaci ve výši 300 000,- Kč na účet Moravskoslezského kraje, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, ve 3 splátkách po 100 000,- Kč/rok počínaje rokem
2017.
1. Bere na vědomí Zprávu o realizaci „Dne města – Vítkov 2016“.
2. Ukládá předložit zprávu o přípravě „Dne města – Vítkov 2017“.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2017

Z: VOVÚPŽP
T: 9/2016

Z: S,OSV
T: 9/2016
Z: VOSV
T: 12/2019

Z: VOK
T: 2016/2017
3. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2017, od. 33, par. 92, ORJ 9, ORG 785 částku Z: VOK,VFO
500.000 Kč na zabezpečení „Dne města – Vítkov 2017“.
T: 12/2016
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616/14

617/14

618/14

619/14

620/14

621/14

622/14

1. Bere na vědomí zprávu o průběžném plnění výstupů veřejného fóra.
2. Ukládá předložit zprávu o plnění výstupů veřejného fóra.

Z: VOK
T: 12/2016

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ: 00489557 za I. pololetí 2016..
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ: 00037494 za I. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.
1. Schvaluje maximální výši těžby dřeva 5 000 m3 pro rok 2016 v městských lesích.
2. Ukládá TS Vítkov, p.o. dodržet maximální výši těžby dřeva 5 000 m3 pro rok 2016
v městských lesích.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace za I. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2016.

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 3/2017

Z: ŘTS
T: 31.12.2016

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 3/2017

Z: VOS
T: 3/2017

623/14

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory tělocvičny ZŠG Vítkov“
z OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
2. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Energetické úspory tělocvičny ZŠG Vítkov“
Z: VOS
z OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov
T: 12/2016
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
3. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
Z: VFO
T: 6/2017

624/14

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Když se staré snoubí s novým – oprava soch
ve vítkovských parcích“ z česko-německého fondu budoucnosti.
2. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Když se staré snoubí s novým – oprava soch ve Z: VOS
vítkovských parcích“ z česko-německého fondu budoucnosti.
T: 9/2016
3. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
Z: VFO
T: 12/2016

625/14

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko na projekt „Společně
na hory“ pro Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.
2. Souhlasí se 100% předfinancováním projektu „Společně na hory“ formou návratné
finanční výpomoci ve výši 635 300 Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 15% spolupodílu za polské žáky
na financování projektu „Společně na hory“.
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626/14

627/14

628/14

629/14

4. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování a spolupodíl do návrhu rozpočtu
pro rok 2017.
5. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o.

Z: VOS,VFO
T: 12/2016
Z: VOS
T: 9/2016

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko na projekt „S chutí do
všeho…“ pro SVČ Vítkov, p.o..
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „S chutí do všeho…“ formou návratné
finanční výpomoci ve výši 540.000,- Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 15 % spolupodílu na projekt „S
chutí do všeho…“.
4. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování a spolupodíl do návrhu rozpočtu
pro rok 2017.

Z: VOS,VFO
T: 12/2016

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu INTERREG V-A Slovenská republika Česká republika na projekt „Společná inovace výuky na základních školách ve Vrbovém a
ve Vítkově“ pro Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.
2. Souhlasí se 100% předfinancováním projektu „Společná inovace výuky na základních
školách ve Vrbovém a ve Vítkově“ formou návratné finanční výpomoci ve výši
2 300 000,- Kč, pro rok 2017 a 2018.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 10% spolupodílu na financování
projektu „Společná inovace výuky na základních školách ve Vrbovém a ve Vítkově“ ve
výši 230 000,- Kč pro rok 2017 a 2018.
4. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování ve výši 1 400 000,- Kč
a spolupodíl ve výši 140 000,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2017.
5. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o.

Z: VOS,VFO
T: 12/2016
Z: VOS
T: 9/2016

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 273.000,- Kč na projekt „PD na stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
z dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„PD na stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „PD na stavební úpravy a energetické úspory objektu
kina ve Vítkově“.
1. Schvaluje podání žádosti do programu ministerstva kultury „Program záchrany
architektonického dědictví pro rok 2017“ na obnovu kina ve Vítkově.
2. Ukládá podat žádost do programu ministerstva kultury „Program záchrany
architektonického dědictví pro rok 2017“ na obnovu kina ve Vítkově.

630/14

Bere na vědomí zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Města Vítkova až do výše
obvyklého nájemného ve výši 5 % ročně dle návrhu důvodové zprávy od roku 2017.

631/14

1. Schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve věci přípravy a realizace projektu
„Prodloužení vodovodního řádu – Zálužné“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Obcí Melč, Melč 6, 747 84 Melč, IČ 00300420.
2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve věci přípravy
a realizace projektu „Prodloužení vodovodního řádu – Zálužné“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Obcí Melč, Melč 6, 747 84 Melč, IČ
00300420.

632/14

1. Bere na vědomí žádost TS Vítkov, p.o. o vydání souhlasu s úplatným převodem nebo
odprodejem majetku TS Vítkov, p.o. dle důvodové zprávy.
2. Odmítá úplatný převod majetku TS Vítkov, p.o. - automobil Škoda Octavia 1,9 TDI r.v.
12/2002, VIN: TMBBG41U432739748 na město Vítkov.
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Z: S,VOS
T: 10/2016

Z: VOS
T: 10/2016

Z: VOS
T: 10/2016

3. Nesouhlasí s odprodejem a vyřazením majetku TS Vítkov p.o. automobil, Škoda Octavia
1,9 TDI r.v. 12/2002, VIN: TMBBG41U432739748 dle důvodové zprávy.
4. Ukládá informovat TS Vítkov,p.o. o usnesení Zastupitelstva města Vítkova.
633/14

Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2016.

634/14

1. Rozhodlo neposkytnout dotace města na II. pololetí roku 2016 vybraným subjektům
dle přílohy č. 1 – Český červený kříž.
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.

635/14

Rozhodlo poskytnout dotace města na II. pololetí roku 2016 v celkové výši 180.000,-Kč
vybraným subjektům dle přílohy č. 1.

636/14

1. Schvaluje účelový příspěvek v celkové výši Kč 9.200,- na projekty „Divadelní představení
v Opavě“ a „Westernové městečko“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, Vítkov, IČ 00300870 a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o.,
Husova 629, Vítkov, IČ 70996288.
2. Ukládá zapracovat schválené příspěvky školských zařízení do rozpočtu města.

637/14

638/14

639/14

640/14

641/14

1. Schvaluje účelový příspěvek v celkové výši Kč 56.300,- na projekty „Podpora akcí pro
děti“ a „Reprezentace mažoretek SVČ na ME v Poreči“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Střediskem volného času Vítkov,
příspěvkovou organizací, Bezručova 585, Vítkov, IČ 73214892.
2. Ukládá zapracovat schválené příspěvky školských zařízení do rozpočtu města.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 8.000,- na projekt „Činnost
SPCCH“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. – základní organizací Vítkov,
Budišovská 877, IČ 75029898.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to nejpozději
do konce října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 12.000,- na projekt „ Výstavní klece
pro pěvce“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem chovatelů – ZO Vítkov, Oderská 180, Vítkov, IČ 75019582.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to nejpozději
do konce října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.500,- na projekt „Pořádání
výkonnostních zkoušek, zajištění prostoru a ochranného rukávu pro figuranta““ uzavřenou
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Český kynologickým
svazem - ZKO Vítkov – registr 189, Úvozní 575, Vítkov, IČ 47814276.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to nejpozději
do konce října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 14.000,- na projekt „Setkání
s polskými hasiči z družebního města Kalety, mladí hasiči“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, Vítkov, IČ 66738881.
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Z: VOS
T: 9/2016

Z: VFO
T: 9/2016

Z: VFO
T: 10/2016

Z: VFO
T: 10/2016

Z: VFO
T: 10/2016

Z: VFO
T: 10/2016

Z: VFO
T: 10/2016

2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to nejpozději
do konce října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
642/14

643/14

644/14

645/14

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 6.000,- na projekt „ Historické
odpoledne na hradě“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Divadelní, šermířskou a cestovatelskou Společností Arcus, Opavská 126,
Vítkov, IČ 68177585.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem, a to
nejpozději do konce října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí
dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- na projekt „ Den Slezského
norického koně“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Vítkovskou zemědělskou s.r.o., Vítkov, Klokočov 61, IČ 25367927.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to nejpozději
do konce října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 59.000,- na projekty „Provoz
oddílu šachu“ a “Provoz oddílu kopané – Zabezpečení činnosti oddílu“, uzavřenou mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou
Vítkov, Husova 653, Vítkov, IČ 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření smlouvy s vybraným subjektem a to nejpozději
do konce října 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení poskytnutí dotace platnosti.
1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 8. září 2014 mezi Městem
Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a Technickými službami města Vítkova, p. o.
se sídlem Dělnická 705, Vítkov, kterým je upravena splatnost zápůjčky do 28. února 2018.
2. Ukládá uzavřít schválený dodatek.

Z: VFO
T: 10/2016

Z: VFO
T: 10/2016

Z: VFO
T: 10/2016

Z: VFO
T: 10/2016

Z:
S,ŘTS,VFO
T: 9/2016

646/14

Projednalo přílohu č. 2 základního ustanovení Fondu zaměstnavatele, kdy dochází ke změně
členky správní rady fondu Mgr. Veroniky Rokos, kterou nahrazuje Mgr. Adéla Ambrožová
s účinností od 8.9.2016.

647/14

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB manželům Zbyňku a Haně Marethovým z Vítkova ve
výši 100 tis. Kč na výměnu zdroje tepla včetně mikro energetických opatření v rodinném
domě č. p. 150 na ul. Komenského.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1603 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem nám.
Jana Zajíce 7, Vítkov a manželi Zbyňkem a Haně Marethovými, trvalé žijící ve Vítkově na
ul. Komenského č. p. 150.
3. Ukládá uzavřít schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1603.
Z: VFO,S
T: 9/2016

648/14

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB panu Karlu Bejdákovi z Klokočova ve výši 100 tis. Kč
na výměnu zdroje tepla včetně mikro energetických opatření v rodinném domě č. p. 140.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1604 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem nám.
Jana Zajíce 7, Vítkov a panem Karlem Bejdákem, trvalé žijícím v Klokočově č. p. 140.
3. Ukládá uzavřít schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1604.
Z: VFO,S
T: 9/2016
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649/14

650/14

651/14

652/14

653/14

654/14

655/14

1. Schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a Základní školou
a gymnáziem Vítkov, p. o. ve výši 500 tis. Kč na částečné předfinancování projektu
Společné ve vzdělávání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, název výzvy
Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3“. Dlužná částka bude
splacena do deseti dnů od obdržení dotace jednorázovou splátkou na účet města.
2. Ukládá uzavřít schválenou Smlouvu o návratné finanční výpomoci.
1. Schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a Mateřskou
školou Vítkov, p. o. ve výši 300 tis. Kč na překlenutí finanční nedostatečnosti při nápravě
škodné události v MŠ v Klokočově do doby vyplacení pojistného plnění pojišťovnou
Generali. Dlužná částka bude splacena do deseti dnů po obdržení pojistného plnění
jednorázovou splátkou na účet města.
2. Ukládá uzavřít schválenou Smlouvu o návratné finanční výpomoci.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 6/2016 v celkové výši
2 188 569 Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 6/2016.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 572/13 ze dne 22. 6. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Oldřichem Sladkovským, nar. 2. 11. 1971, bytem Švermova 222,
749 01 Vítkov, a Martinou Kosternovou, nar. 14. 1. 1973, bytem Švermova 222, 749 01
Vítkov, každému id. 1/2, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 573/13 ze dne 22. 6. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Jiřím Pechočem, nar. 17. 10. 1961, bytem Oderská 196, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 6,-/m2 za pozemek parc. č. 2413 a Kč 13,/m2 za pozemek parc. č. 2414 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí kupujícím,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 15. října 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 575/13 ze dne 22. 6. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Petrem Foltýnkem, nar. 24. 9. 1954, a Pavlou Foltýnkovou,
nar. 5. 3. 1961, oba bytem Televizní 313/12a, 725 28 Ostrava - Lhotka, za základní kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro rovinaté části pozemku o výměře cca 430 m2 a Kč 175,-/m2
pro svažité části pozemku o výměře cca 200 m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 576/13 ze dne 22. 6. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Oto Matějkem, nar. 12. 3. 1960, bytem Dlouhá 1789/31,
741 01 Nový Jičín, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 za pozemek parc.
č. 813/22 a Kč 175,-/m2 za pozemek parc. č. 813/1 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých
věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 15. října 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
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656/14

657/14

658/14

659/14

660/14

661/14

662/14

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 397/9 ze dne 16. 12. 2015, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Janem Smějou, nar. 23. 6. 1940, a Marií Smějovou,
narozenou 18. 11. 1945, oba bytem Polní 2518/30, 746 01 Opava,
za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 2800 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem výstavby výrobní
strojírenské haly v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově mimo části, na které je
navržena příjezdová komunikace + pás o šířce 1 m pro zimní údržbu, za základní kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 2800
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
výstavby výrobní strojírenské haly v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově mimo
části, na které je navržena příjezdová komunikace + pás o šířce 1 m pro zimní údržbu, za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.
1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 2333 trvalý travní porost a parc. č. 2334/1 ostpl.
o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 2333 trvalý travní porost a parc.
č. 2334/1 ostpl. o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/38 trvalý travní porost o výměře cca 110 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/38 trvalý travní porost o výměře
cca 110 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
1. Rozhodlo prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 pozemků parc. č. 117 zahrada a 118
stpl. v kat. území Trnava pri Laborci, obec Trnava pri Laborci, Slovensko za cenu 11 tis.
Kč dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 117 zahrada a 118 stpl. v kat. území
Trnava pri Laborci, obec Trnava pri Laborci, Slovensko za cenu 11 tis. Kč dle důvodové
zprávy.
1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 2333 trvalý travní porost a parc. č. 2334/1 ostpl.
o souhrnné výměře cca 235 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 2333 trvalý travní porost a parc.
č. 2334/1 ostpl. o souhrnné výměře cca 235 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů za základní kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 313/1, parc. č. 313/2,
parc. č. 313/3 a parc. č. 313/4, vše ostpl. – ostatní komunikace, v kat. území Vítkov za
účelem rekonstrukce vodovodních řadů v rámci stavby „Vítkov, ul. Boženy Němcové –
rekonstrukce vodovodních řadů“, 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
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Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje 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. 313/1, parc.
č. 313/2, parc. č. 313/3 a parc. č. 313/4, vše ostpl. – ostatní komunikace, v kat. území
Vítkov za účelem rekonstrukce vodovodních řadů v rámci stavby „Vítkov, ul. Boženy
Němcové – rekonstrukce vodovodních řadů“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
663/14

664/14

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2699 ostpl., parc.
č. 2130/12 zahrada, parc. č. 2472/2 ostpl. a parc. č. 300/2 ostpl. v kat. území Klokočov
u Vítkova za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Klokočov, U Kostela –
rekonstrukce vodovodu“, 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.
2. Schvaluje 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. 2699 ostpl.,
parc. č. 2130/12 zahrada, parc. č. 2472/2 ostpl. a parc. č. 300/2 ostpl. v kat. území
Klokočov u Vítkova za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Klokočov,
U Kostela – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
4. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2691/1 ostpl. (podíl
2/24) v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby
„Klokočov, U Kostela – rekonstrukce vodovodu“, 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.
5. Schvaluje 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. 2691/1 ostpl.
(podíl 2/24) v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci
stavby „Klokočov, U Kostela – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
6. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 670/20, parc.
č. 670/21, parc. č. 670/22 a parc. č. 670/45, vše ostpl., v kat. území Vítkov, za účelem
zřízení podzemního vedení kabelové přípojky NN 0,4 kV v rámci stavby „Vítkov,
Těchanovická, Pošta, smyčka kNN, IV-12-8012536/1“, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze
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dne 13. 5. 2015, evid. č. PM/II-166/2015 spol. Ing. Martin Barteček, se sídlem 738 01
Frýdek – Místek, Na Výsluní 2008, IČ: 47195355, DIČ: CZ47195355, bude oprávněným
z věcného břemene. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena
znaleckým posudkem, který na své náklady nechá vypracovat investor.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012536/1 pro stavbu „Vítkov, Těchanovická,
Pošta, smyčka kNN, IV-12-8012536/1“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě
plné moci ze dne 13. 5. 2015, evid. č. PM/II-166/2015 spol. Ing. Martin Barteček, se
sídlem 738 01 Frýdek – Místek, Na Výsluní 2008, IČ: 47195355, DIČ: CZ47195355, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012536/1 pro stavbu „Vítkov,
Těchanovická, Pošta, smyčka kNN, IV-12-8012536/1“ se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
665/14

666/14

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3135 ostpl. a parc.
č. 3137/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k pozemkům parc. č. 3137/3 a parc. č. 3139/1 ve Vítkově – Prostředním Dvoře,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Marek Prokš, bytem Dělnická
708, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene činí částku Kč 2,000,- vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu v pozemcích parc. č. 3135 ostpl. a parc. č. 3137/1 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům
parc. č. 3137/3 a parc. č. 3139/1 ve Vítkově – Prostředním Dvoře, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a Marek Prokš, bytem Dělnická 708, 749 01 Vítkov, bude
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 627 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemkům parc. č. 650 a
parc. č. 651 a k RD čp. 285 stojícímu na pozemku parc. č. 650 v rámci stavby „IP-128019031, Vítkov, Rybniční, 285, Glotzmann, pkNN“, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze
dne 26. 2. 2016, evid. č. PM/II-066/2016 spol. ADEN LP s. r. o., se sídlem Jeseník nad
Odrou č. p. 28, PSČ 742 33, IČ: 26821621, DIČ: CZ26821621, tato zastoupena jednatelem
společnosti p. Pavlem Žemlou, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. „IP-12-8019031, Vítkov, Rybniční, 285, Glotzmann,
pkNN“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 26. 2. 2016, evid.
č. PM/II-066/2016 spol. ADEN LP s. r. o., se sídlem Jeseník nad Odrou č. p. 28, PSČ 742
33, IČ: 26821621, DIČ: CZ26821621, tato zastoupena jednatelem společnosti p. Pavlem
Žemlou, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. „IP-12-8019031, Vítkov, Rybniční, 285,
Glotzmann, pkNN“ se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
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Z: VFO
T: 11/2016

Z: VFO
T: 11/2016

Z: S,VFO
T: 11/2016

667/14

668/14

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemcích parc. č. 3206/7 ostpl. a parc. č. 3207/32 orná
půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky
k pozemkům parc. č. parc. č. 1695/1, parc. č. 1695/13, parc. č. 1695/14 a parc. č. 1695/15,
vše orná půda, v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene,
Miroslav Macáš, nar. 4. 2. 1954, bytem Skřivánčí pole 935, 749 01 Vítkov, bude investor,
a spol. RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 701 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ
CZ27295567, zastoupená spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311, bude oprávněný z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene činí částku Kč 1.000,- vč. DPH v zákonné výši a uhradí jej investor.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900082598-2/VB mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, Miroslavem Macášem, nar. 4. 2. 1954,
bytem Skřivánčí pole 935, 749 01 Vítkov, jako investorem, a spol. RWE GasNet, s. r. o.,
Klišská 940, 701 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, DIČ CZ27768961,
zastoupená spol. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno, IČ 27935311, DIČ CZ27935311, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem
uložení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. parc. č. 1695/1,
parc. č. 1695/13, parc. č. 1695/14 a parc. č. 1695/15, vše orná půda, v kat. území Vítkov
v pozemcích parc. č. 3206/7 ostpl. a parc. č. 3207/32 orná půda v kat. území Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy č. 9900082598-2/VB.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900082598-2/VB se
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. října 2016. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene platnosti.
1. Schvaluje úpravu závazných ukazatelů na rok 2016 dle návrhu TS, viz tabulka.

2. Ukládá finančnímu odboru upravit závazné ukazatele a informovat žadatele.
669/14

670/14

Z: S,VFO
T: 10/2016

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 587/13 ze dne 22. 6. 2016, směnnou smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Jiřím Cihlářem, nar. 7. 6. 1950, bytem Dubková 1531, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, s finančním vyrovnáním ze strany města ve výši Kč 633.580,-, tj.
Kč 20,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 15. října 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
3. Ukládá informovat Ing. Jiřího Cíhláře o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo směnit pozemek města parc. č. 670/19 ostpl. o výměře 365 m2 v kat. území
Vítkov za pozemky parc. č. 738/2 stpl.-dvůr o výměře 210 m2, parc. č. 739/1 ostpl. o
výměře 260 m2, parc. č. 741 ostpl. o výměře 628 m2 a parc. č. 743 ostpl. o výměře 467 m2
v kat. území Vítkov ve vlastnictví ČR – Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 47114983, s finančním vyrovnáním ze strany města, dle
důvodové zprávy. Ceny budou stanoveny znaleckými posudky.
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit pozemek města parc. č. 670/19 ostpl. o výměře 365 m2
v kat. území Vítkov za pozemky parc. č. 738/2 stpl.-dvůr o výměře 210 m2, parc. č. 739/1
ostpl. o výměře 260 m2, parc. č. 741 ostpl. o výměře 628 m2 a parc. č. 743 ostpl. o výměře
467 m2 v kat. území Vítkov ve vlastnictví ČR – Česká pošta, s. p., Politických vězňů
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Z: S,VFO
T: 9/2016

Z: S,VFO
T: 15.10.2016
Z: VFO
T: 9/2016

Z: VFO
T: 9/2016

909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 47114983, s finančním vyrovnáním ze strany
města, dle důvodové zprávy. Ceny budou stanoveny znaleckými posudky.
671/14

672/14

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. st. 68 stpl. o výměře 91 m2, jehož součástí je stavba bez
čp, bývalá požární zbrojnice, v kat. území Lhotka u Vítkova do vlastnictví města od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za
vyhlášenou minimální kupní cenu Kč 70.000,-.
2. Ukládá podat nabídku do výběrového řízení k Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava, odbor
Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Praskova 11, 746 01 Opava.
3. Ukládá zaplatit kauci ve výši Kč 7.000,- pro účast ve výběrovém řízení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Praskova 11,
746 01 Opava.
4. Schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/OOP/6769/2016 - OOPM mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál,
Praskova 11, 746 01 Opava, zastoupená Mgr. Jiřím Škrabalem, ředitelem odboru
Odloučené pracoviště Opava na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v platném
znění, IČ: 69797111, jako prodávajícím, a Městem Vítkovem, jako kupujícím, na koupi
pozemku parc. č. st. 68 stpl. jehož součástí je stavba bez čp. v kat. území Lhotka u Vítkova
za vyhlášenou minimální kupní cenu Kč 70.000,-.
5. Ukládá podepsat kupní smlouvu č. UZSVM/OOP/6769/2016 – OOPM se Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Opava a
Bruntál, Praskova 11, 746 01 Opava, zastoupená Mgr. Jiřím Škrabalem, ředitelem odboru
Odloučené pracoviště Opava na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v platném
znění, IČ: 69797111, a to nejpozději do 31. prosince 2016.

Z: VFO
T: 25.9.2016
Z: VFO
T: 25.9.2016

Z: S,VFO
T: 12/2016

Bere na vědomí zápisy z 10. a 11. jednání finančního výboru.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Lenka Sonnková
místostarostka
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