USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 6. listopadu 2019
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 440/8 do č. 499/8)
Zastupitelstvo města:
440/8
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 20. srpna, 17. září. 8. října
a 21. října 2019.
441/8

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

442/8

Revokuje usnesení č. 1084/2 ze dne 13.12.2017 ve znění „Schvaluje podání žádosti o
dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018,
podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt „Zázemí pro návštěvníky města Vítkova“.
Ukládá podat žádost o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu
v regionech pro rok 2018, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt „Zázemí pro
návštěvníky města Vítkova“. Souhlasí s realizací projektu „Zázemí pro návštěvníky města
Vítkova“ a jejím předfinancováním z rozpočtu města a financováním vlastního podílu.“

443/8

Schvaluje změnu plnění termínu usnesení č. 1410/27/3 z prosince 2018 na prosinec 2020.

444/8

1. Rozhodlo přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dofinancování
sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov“ pro Středisko
volného času Vítkov, p. o. v celkové výši 20 000,- Kč.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje mezi Moravskoslezským krajem a Střediskem volného času Vítkov, p. o. na
neinvestiční dotaci ve výši 20 000,- Kč.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p.o. podepsat dodatek č. 1.

445/8

446/8

447/8

1. Rozhodlo přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování sociální
služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti Tunnel Vítkov“ pro Středisko
volného času Vítkov, p. o. v celkové výši 148 000,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a Střediskem volného času Vítkov, p. o. na neinvestiční
dotaci ve výši 148 000,- Kč.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p.o. podepsat smlouvu o dotaci.
1. Rozhodlo seznámit všechny své členy se základními povinnostmi na úseku mlčenlivosti
zejména o osobních údajích, a to skrze speciální protokol, který je přílohou důvodové
zprávy.
2. Ukládá seznámit všechny zastupitele s obsahem této důvodové zprávy včetně příloh
s následným potvrzením této skutečnosti v podobě podepsání předmětného protokolu
všemi zastupiteli, dle přílohy důvodové zprávy.
1. Bere na vědomí seznam problémů vzešlých z veřejného projednání TOP 10 města
Vítkova a výsledky ověřovací ankety:
- Nedostatek odborných lékařů – vytvoření podmínek a zázemí pro provoz ordinací.
- Skate park – rekonstrukce hřiště a prvků, doplnění modernizace.
- Vytvoření nových parkovacích míst.
- Zachování budov/objektu bývalého pivovaru ve Vítkově.
- Revitalizace sportovního areálu.
- Oprava a doplnění chybějících chodníků na Skřivánčím poli.
- Úprava objektů bývalého učiliště v Podhradí a využití prostor pro sport.
- Vybudování remízků pro zadržení vody v krajině.
- Provedení úprav vedoucích k bezbariérovosti Základní školy a gymnázia ve Vítkově
- Zrušení prodeje trhovců na náměstí.
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Z: ŘSVČ
T: 11/2019

Z: ŘSVČ
T: 11/2019

Z: S,VOVS
T: 12/2019

2. Ukládá předložit zastupitelstvu města možnosti řešení jednotlivých problémů.
3. Ukládá předložit informace o plnění všech předchozích TOP 10.

Z: S,T,VOK
T: 12/2019
Z: S,VOK
T: 12/2019

448/8

Schvaluje sazbu poplatku na rok 2020 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 588 Kč.

449/8

Bere na vědomí prodej akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
a. s. z důvodu nuceného přechodu akcií na společnost AQUALIA CZECH S.L. jako
hlavního akcionáře.

450/8

1. Bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495085199/LCD ze dne 30. 1. 2019
uzavřenou s Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO
45244782.
2. Ukládá předložit další možnosti úvěrování.
Z: VFO
T: 12/2019

451/8

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením
č. 12/2019 dle přílohy č. 1.
2. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Středisko volného
času Vítkov, spočívající v navýšení investičního příspěvku o částku 93.506, -- Kč.
3. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Středisko volného
času Vítkov, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 70.194, -- Kč.
4. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a gymnázium Vítkov, spočívající ve snížení provozního příspěvku o částku 8.500, -- Kč.
5. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Technické služby
města Vítkova, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 446.000, -- Kč.
6. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 12/2019 dle přílohy č. 1.
Z: VFO
T: 11/2019
7. Ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací Středisko volného času Vítkov,
Z: VOS
Základní škola a gymnázium Vítkov a Technické služby města Vítkova o změně
T: 11/2019
závazných ukazatelů.

452/8

1. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a příspěvkovou
organizací Středisko volného času Vítkov, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO:
73214892, na předfinancování projektu „Zvýšení dostupnosti sociálních služeb SASRD
a NZDM Tunnel Vítkov – B“.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a příspěvkovou organizací Středisko volného času Vítkov, Komenského 754, 749 01
Vítkov, IČO: 73214892, na předfinancování projektu „Zvýšení dostupnosti sociálních
služeb SASRD a NZDM Tunnel Vítkov – B“.

453/8

1. Schvaluje Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova v rámci Programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva).
2. Rozhodlo uveřejnit Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování
výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova v rámci Programu na podporu
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 3. výzva).
3. Bere na vědomí vzor Smlouvy k poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech.
4. Ukládá uveřejnit Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování
výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova v rámci Programu na podporu
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva).
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Z: VFO
T: 11/2019

Z: VFO
T: 11/2019

454/8

Schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova, která
jsou účinná od 1. ledna 2020.

455/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 799-155/97 díl d1 o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov, který je přisloučen
k pozemku žadatelů parc. č. 1706/34, manželům Josefu Mošovi, nar.
26. 12. 1951, a Jiřině Mošové, nar. 2. 9. 1952, oba trvale bytem Opavská 688, 749 01
Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelů, za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 799-155/97 díl d1 o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov, který je
přisloučen k pozemku žadatelů parc. č. 1706/34, manželům Josefu Mošovi, nar. 26. 12.
1951, a Jiřině Mošové, nar. 2. 9. 1952, oba trvale bytem Opavská 688, 749 01 Vítkov,
jako pozemek zastavěný garáží žadatelů, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími.

Z: VFO
T: 11/2019

456/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 799-161/97 díl j1 o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov, který je přisloučen
k pozemku žadatelů parc. č. 1706/28, manželům Ing. Pavlu Šrubařovi, nar. 9. 1. 1953,
a Ing. Aleně Šrubařové, nar. 19. 3. 1952, oba trvale bytem Budišovská 855, 749 01
Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelů, za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle
T: 11/2019
geometrického plánu č. 799-161/97 díl j1 o výměře 1 m2 v kat. území Vítkov, který je
přisloučen k pozemku žadatelů parc. č. 1706/28, manželům Ing. Pavlu Šrubařovi, nar.
9. 1. 1953, a Ing. Aleně Šrubařové, nar. 19. 3. 1952, oba trvale bytem Budišovská 855,
749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelů, za dohodnutou kupní cenu Kč
200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími.

457/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 799-153/97 díl a1 o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov, který je přisloučen
k pozemku žadatele parc. č. 1706/37, p. Miroslavu Grulichovi, nar. 23. 1. 1960, trvale
bytem Selská 944, 749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatele, za
dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle
T: 11/2019
geometrického plánu č. 799-153/97 díl a1 o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov, který je
přisloučen k pozemku žadatele parc. č. 1706/37, p. Miroslavu Grulichovi, nar. 23. 1.
1960, trvale bytem Selská 944, 749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatele,
za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícím.

458/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 799-159/97 díl h1 o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov, který je přisloučen
k pozemku žadatele parc. č. 1706/30, p. Luboši Zeisbergerovi, nar. 17. 7. 1969, trvale
bytem Těchanovická 273, 749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatele, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. parc. č. 1706/1 ostatní plocha, a to
dle geometrického plánu č. 799-159/97 díl h1 o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov, který
je přisloučen k pozemku žadatele parc. č. 1706/30, p. Luboši Zeisbergerovi, nar. 17. 7.
1969, trvale bytem Těchanovická 273, 749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží
žadatele, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím.

459/8

1. Bere na vědomí žádost p. Dagmar Snášelové, nar. 14. 2. 1955, trvale bytem nám. Jana
Zajíce 135, 749 01 Vítkov, o prodej pozemku parc. č. 444 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 22 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelky.
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Z: VFO
T: 11/2019

2. Rozhodlo projednat žádost p. Dagmar Snášelové, nar. 14. 2. 1955, trvale bytem nám.
J. Zajíce 135, 749 01 Vítkov, o prodej pozemku parc. č. 444 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 22 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelky,
až po změně územního plánu, který v této lokalitě řeší obchvat náměstí J. Zajíce, dle
důvodové zprávy
460/8

1. Bere na vědomí žádost manželů Jaroslava Knapa, nar. 23. 6. 1954, a Hany Knapové, nar.
6. 2. 1953, oba trvale bytem Wolkerova 838, 749 01 Vítkov, o prodej pozemku parc. č.
443 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek
zastavěný garáží žadatelů.
2. Rozhodlo projednat žádost manželů Jaroslava Knapa, nar. 23. 6. 1954, a Hany Knapové,
nar. 6. 2. 1953, oba trvale bytem Wolkerova 838, 749 01 Vítkov, o prodej pozemku parc.
č. 443 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek
zastavěný garáží žadatelů, až po změně územního plánu, který v této lokalitě řeší
obchvat náměstí J. Zajíce, dle důvodové zprávy.

461/8

1. Bere na vědomí žádost p. Dany Střížové, nar. 25. 4. 1969, trvale bytem Wolkerova 838,
749 01 Vítkov, o prodej pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
26 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelky.
2. Rozhodlo projednat žádost p. Dany Střížové, nar. 25. 4. 1969, trvale bytem Wolkerova
838, 749 01 Vítkov, o prodej pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
26 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelky, až po změně
územního plánu, který v této lokalitě řeší obchvat náměstí J. Zajíce, dle důvodové zprávy

462/8

Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 676/1 ostatní plocha o výměře cca 400 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice p. Karlu
Biolekovi, nar. 5. 11. 1951, trvale bytem Kapitána Vajdy 673/9, 736 01 Havířov, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 98 v Zálužné, chatoviště U mlýna, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím.

463/8

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 732/70 trvalý travní porost o výměře 11 m2 a části
pozemků parc. č. 732/69 trvalý travní porost o výměře cca 36 m2 a parc. č. 750/18 ostatní
plocha o výměře cca 55 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice manželům Ing. Vladanu Šafarčíkovi, nar. 8. 6. 1980, a Andree
Šafarčíkové, nar. 26. 2. 1982, oba trvale bytem Za Humny 1659/4a, 747 05 Opava Kateřinky, jako pozemky k rekreaci u chaty žadatelů če. 154 v Zálužné, chatoviště
U rybníka, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu žadateli, nejpozději však do 31. března 2020.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 732/70 trvalý travní porost o výměře
T: 3/2020
11 m2 a části pozemků parc. č. 732/69 trvalý travní porost o výměře cca 36 m2 a parc.
č. 750/18 ostatní plocha o výměře cca 55 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice manželům Ing. Vladanu Šafarčíkovi, nar. 8. 6.
1980, a Andree Šafarčíkové, nar. 26. 2. 1982, oba trvale bytem Za Humny 1659/4a, 747
05 Opava - Kateřinky, jako pozemky k rekreaci u chaty žadatelů če. 154 v Zálužné,
chatoviště U rybníka, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2 a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícími, s tím, že záměr na prodej bude
zveřejněn po předložení tohoto plánu žadateli, nejpozději však do 31. března 2020.

464/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1770/1 zahrada o výměře cca 140 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov manželům Dušanu
Šindelářovi, nar. 2. 2. 1966, a Jiřině Šindelářové, nar. 4. 10. 1968, oba trvale bytem
Komenského 142, 749 01 Vítkov, jako pozemek u rodinného domu žadatelů čp. 142
ve Vítkově, zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům žadatelů parc. č. 1765/3 a parc.
č. 1765/2, za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu žadateli, nejpozději však do 31. března 2020, dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1770/1 zahrada o výměře cca
140 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov manželům
Dušanu Šindelářovi, nar. 2. 2. 1966, a Jiřině Šindelářové, nar. 4. 10. 1968, oba trvale
bytem Komenského 142, 749 01 Vítkov, jako pozemek u rodinného domu žadatelů čp.
142 ve Vítkově, zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům žadatelů parc. č. 1765/3
a parc. č. 1765/2, za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu žadateli, nejpozději však do 31. března 2020.
465/8

466/8

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 414/7 ze dne 28. 8. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Leošem Hamáčkem, nar. 27. 10. 1986, trvale
bytem Sovova 1425/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice, jako kupující, ideální ¼ stavby bez
čp./če. - garáže postavené na pozemku parc. č. st. 1346/2 v kat. území Zábřeh-VŽ, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 25.333,-, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince 2019.
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. 328/6 ze dne 26. 6. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Ing. Václavem Rychtářem, nar. 17. 3.
1960, a Ing. Naděždou Rychtářovou, nar. 13. 9. 1957, oba trvale bytem Květinová 23,
746 01 Opava - Jaktař, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 840/1 ostatní
plocha, a to dle geometrického plánu č. 579-129/2019 pozemku parc. č. 840/11 ostatní
plocha o výměře 290 m2 v kat. území Nové Těchanovice 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 31. prosince 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 3/2020

Z: VFO
T: 12/2019

Z: VFO
T: 12/2019

467/8

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 405/7 ze dne 28. 8. 2019 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Ing. Dagmar Stárkovou, nar. 22. 5. 1957, trvale
bytem Bratří Hlaviců 86, 755 01 Vsetín, jako kupující, na prodej částí pozemku parc.
č. 840/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 579-129/2019 pozemků parc.
č. 840/12 ostatní plocha o výměře 409 m2, parc. č. 840/13 ostatní plocha o výměře
39 m2 a parc. č. 840/14 ostatní plocha o výměře 42 m2 v kat. území Nové Těchanovice 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 31. prosince 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 12/2019
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

468/8

1. Rozhodlo koupit části pozemků parc. č. 1237 ostatní plocha a parc. č. 1301 zahrada, a to
dle geometrického plánu č. 3239-102/2019 pozemky parc. č. 1237/3 ostatní plocha
o výměře 16 m2 a parc. č. 1301/2 zahrada o výměře 108 m2 v kat. území Vítkov do
vlastnictví města od:
 Dany Brožové, nar. 13. 7. 1957, bytem Polní 1036, 749 01 Vítkov, id. ½,
 Jaroslavy Pichrtové, nar. 15. 1. 1960, bytem Budišovská 496, 749 01 Vítkov, id. ½,
za účelem rozšíření komunikace Polní ul. za kupní cenu a podmínek dle var. G, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek katastru) bude hradit město.
2. Ukládá FO předložit ZM návrh kupní smlouvy.

469/8

Z: VFO
T: 12/2019

1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 1809/27 zastavěná plocha a nádvoří, a to dle
geometrického plánu č. 3265-118/2019 pozemek parc. č. 1809/45 ostatní plocha
o výměře 407 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města od spol. Vítkovská nemovitost
s. r. o., Miletínská 376/19, 373 72 Lišnov, IČO: 28075536, DIČ: CZ28075536, za kupní
cenu Kč 350,- + DPH v zákonné výši.
2. Ukládá FO požádat spol. Vítkovská nemovitost s. r. o., Miletínská 376/19, 373 72
Z: VFO
Lišnov, IČO: 28075536, DIČ: CZ28075536, o koupi pozemku parc. č. 1809/45 ostatní
T: 11/2019
plocha o výměře 407 m2 v kat. území Vítkov.
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470/8

Bere na vědomí projektovou dokumentaci na „Rekonstrukci autokempu Podhradí“
zpracovanou v roce 2007 Ing. Janem Žídkem - PRIMAPROJEKT, Komárovská 13,
746 01 Opava.

471/8

Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova p. o. o návrhu realizace
výstavby haly a revitalizace areálu TS ve 3. etapách.

472/8

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tis. Kč/ks od TS Vítkov, p. o., se sídlem
Dělnická č. p. 705, IČ:00037494, na město Vítkov, v celkové hodnotě 2 146 337,12 Kč,
dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tis. Kč/ks TS Vítkov p. o., se sídlem
Dělnická č. p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě 2 146 337,12 Kč, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tis. Kč/ks TS Vítkov p. o., se sídlem Dělnická Z: ŘTS
č. p. 705, IČ: 00037494, v celkové hodnotě 2 146 337,12 Kč, dle důvodové zprávy.
T: 12/2019

473/8

Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova p. o. o provozu městského
koupaliště v roce 2019.

474/8

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově a jeho
místních částech v období 2019/2020.

475/8

Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská č. p.
21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.

476/8

1. Schvaluje odpis pohledávky z výnosu SBF Vítkov, p. o., za panem Juliem Kalou,
Opavská 80, Vítkov, ve výši 57 772,- Kč.
2. Ukládá odepsat pohledávku za panem Juliem Kalou, Opavská 80, Vítkov ve výši
57 772,- Kč, z výnosů organizace a zaúčtovat ji do nákladů SBF Vítkov, p. o.

Z: ŘSBF
T: 11/2019

477/8

1. Rozhodlo nevyužít předkupní právo na koupi budovy bez čp./če. – doprava postavené na
pozemcích parc. č. 992/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 569 m2 a parc. č. 1051/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 11/2019

478/8

Rozhodlo nekoupit a nesměnit pozemky s doplatkem ze strany města, parc. č. 732/8 trvalý
travní porost o výměře 1799 m2 a parc. č. 732/75 trvalý travní porost o výměře
6536 m2 v kat. území Nové Těchanovice do vlastnictví města od Obchodně zemědělské
společnosti ZEMPOL, spol. s r. o., Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, IČO: 42767881, DIČ:
CZ42767881, za účelem zajištění přístupu k chatám v jižní části chatoviště U rybníka
(mezi pozemky parc. č. 788/2 ostpl. – ost. komunikace a parc. č. 732/9 ostpl. – ost.
komunikace).

479/8

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 425/7 ze dne 28. 8. 2019 směnnou smlouvu
mezi Městem Vítkovem, na straně jedné, a manželi Jaroslavem Kulhánkem, nar. 19. 2.
1958, a Miladou Kulhánkovou, nar. 14. 9. 1961, oba trvale bytem Komenského 161,
749 01 Vítkov, id. ½ směňovaného pozemku, a p. Jaroslavem Kulhánkem, nar. 19. 2.
1958, trvale bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov, id. ½ směňovaného pozemku, na
straně druhé, na směnu části pozemku města parc. č. 547 trvalý travní porost za část
pozemku parc. č. 538/1 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, a to dle
geometrického plánu č. 3180-44/2019 pozemek parc. č. 547/2 trvalý travní porost o
výměře 26 m2 za pozemek parc. č. 538/7 ostatní plocha o výměře 15 m2 v kat. území
Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince
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: 12/2019

480/8

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 426/7 ze dne 28. 8. 2019 směnnou smlouvu
mezi Městem Vítkovem, na straně jedné, a p. Zdeňkem Snášelem, nar. 10. 2. 1950,
trvale bytem Dělnická 751, 749 01 Vítkov, na straně druhé, na směnu části pozemku
města parc. č. 1759 zastavěná plocha a nádvoří za část pozemku parc. č. 1760
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, a to dle geometrického plánu č. 318145/2019 díl e pozemku parc. č. 1759 o výměře 46 m2, který je přisloučen k pozemku
parc. č. 1760, za díl b pozemku parc. č. 1760 o výměře 10 m2, který je přisloučen
k pozemku parc. č. 1759, v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince
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: 12/2019

481/8

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1776 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování vodovodní přípojky – propojení vodovodu
v areálu bývalého ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a spol. SERVIS-24 Česká republika s. r. o., sídlo:
Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 02229129, DIČ: CZ02229129, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem, který na své náklady nechá vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1776 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu umístit a provést stavbu v pozemku parc. č. 1776
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky –
propojení vodovodu v areálu bývalého ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve Vítkově, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. SERVIS-24 Česká republika s. r. o.,
sídlo: Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 02229129, DIČ: CZ02229129, bude
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Z: S,VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to nejpozději T: 1/2020
do 31. ledna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

482/8

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování plynovodní přípojky pro výrobní halu
v areálu bývalého ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a spol. FRELION s. r. o., sídlo: Lieskovec 99/822, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČ: 36667421, odštěpný závod FRELION s. r. o., sídlo: Lesní 752,
749 01 Vítkov, IČ: 08014914, DIČ: CZ08014914, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem, který na své náklady nechá
vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu –
dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. FRELION s. r. o., sídlo:
Lieskovec 99/822, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČ: 36667421, odštěpný závod
FRELION s. r. o., sídlo: Lesní 752, 749 01 Vítkov, IČ: 08014914, DIČ: CZ08014914,
jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě Z: S,VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to nejpozději
T: 1/2020
do 31. ledna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

483/8

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 198/4 ostatní plocha
v kat. území Jelenice za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
a venkovního vodovodu k pozemkům parc. č. 177/2 orná půda a parc. č. 177/16 orná
půda, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Dana Křížová, nar.
21. 8. 1989, bytem Jóži Davida 190/49, 747 06 Opava - Kylešovice, a Aleš Sokol, nar.
8. 4. 1989, bytem Kostelní 104, 742 45 Fulnek, budou oprávněnými z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 4.000,- + 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 Danou Křížovou, nar. 21. 8. 1989, bytem Jóži Davida
190/49, 747 06 Opava - Kylešovice, a Alešem Sokolem, nar. 8. 4. 1989, bytem Kostelní
104, 742 45 Fulnek, jako oprávněnými z věcného břemene, v pozemku parc. č. 198/4
ostatní plocha v kat. území Jelenice za účelem vybudování vodovodní přípojky a
venkovního vodovodu k pozemkům parc. č. 177/2 orná půda a parc. č. 177/16 orná půda,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
Z: S,VFO
jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 1/2020
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto
žadatelům platnosti.
484/8

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 221/4 ze dne 20. 2. 2019, smlouvu o zřízení
věcného břemene pro podzemní vedení vodovodní přípojky ve Vítkově – Prostředním
Dvoře na pozemcích parc. č. 3135 ostatní plocha a parc. č. 3137/1 ostatní plocha v kat.
území Vítkov k pozemkům parc. č. 3136/2 trvalý travní porost a parc. č. 3136/5
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba, kat. území Vítkov,
Vítkov – Prostřední Dvůr mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a Věrou Navrátilovou, nar. 23. 9. 1977, trvale bytem Průkopnická 2101/21, 700 30
Ostrava - Jih, jako oprávněnou z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději do Z: S,VFO
31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
T: 1/2020
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.

485/8

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 956/1 ostatní plocha silnice v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování vjezdu ze silnice III/4426
na skládku k nově vybudované požární nádrži skládky TKO v Nových Těchanovicích,
kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692,
DIČ: CZ70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, středisko Opava, Joži Davida 2, 746 06 Opava 6, zastoupena
Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava, bude povinný z věcného břemene,
a Město Vítkov, bude oprávněný z věcného břemene, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OP/212/d/2019/TSÚ/JaM mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října
2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupeným Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702
23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko Opava, Joži Davida 2,
746 06 Opava 6, zastoupena Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava, jako
povinným z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 956/1 ostatní plocha - silnice v kat. území Nové
Těchanovice za účelem vybudování vjezdu ze silnice III/4426 na skládku k nově
vybudované požární nádrži skládky TKO v Nových Těchanovicích, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: VFO
č. OP/212/d/2019/TSÚ/JaM s Moravskoslezským krajem, zast. Správou silnic
T: 1/2020
Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Opava, a to nejpozději do 31. ledna 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene platnosti.
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486/8

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v domě Budišovská čp. 855, jenž je
součástí pozemku parc. č. 670/12 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu a
ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 855 ve Vítkově, kdy
 Jana Vicherková, nar. 7. 12. 1956, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Anna Jersenská, nar. 28. 1. 1940, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Marek Švec, nar. 24. 4. 1972, bytem Dělnická 1006, 749 01 Vítkov,
 Ing. Milan Vašátko, nar. 21. 8. 1966, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Petr Dubový, nar. 5. 8. 1979, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Pavel Holeš, nar. 5. 6. 1967, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Jaroslav Živný, nar. 6. 3. 1937, a Milada Živná, nar. 19. 11. 1942,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov
 Miroslav Štefl, nar. 21. 2. 1944, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Jan Kresta, nar. 17. 5. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Ing. Pavel Šrubař, nar. 9. 1. 1953, a Ing. Alena Šrubařová, nar. 19. 3. 1952,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Oto Wesselský, nar. 4. 6. 1959, a Jarmila Wesselská, nar. 15. 6. 1962, oba bytem
Těchanovická 299, 749 01 Vítkov,
 Libor Leher, nar. 18. 1. 1971, bytem Klokočov 181, 747 47 Vítkov 3,
 Martin Brňák, nar. 10. 12. 1974, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Dana Michálková, nar. 1. 8. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Miroslav Filip, nar. 4. 6. 1951, a Věra Filipová, nar. 11. 2. 1952, oba bytem
Budišovská 855, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Jaroslav Zopp, nar. 3. 3. 1960, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Eva Vašíčková, nar. 6. 10. 1976, bytem Lidická 615, 749 01 Vítkov,
 Lenka Blahoudková, nar. 14. 10. 1985, bytem Kigginsova 1514/8a, Slatina, 627 00
Brno,
budou povinnými z věcného břemene, a Město Vítkov bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada činí částku Kč 2.000,-, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
 Jana Vicherková, nar. 7. 12. 1956, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Anna Jersenská, nar. 28. 1. 1940, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Marek Švec, nar. 24. 4. 1972, bytem Dělnická 1006, 749 01 Vítkov,
 Ing. Milan Vašátko, nar. 21. 8. 1966, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Petr Dubový, nar. 5. 8. 1979, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Pavel Holeš, nar. 5. 6. 1967, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Jaroslav Živný, nar. 6. 3. 1937, a Milada Živná, nar. 19. 11. 1942,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov
 Miroslav Štefl, nar. 21. 2. 1944, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Jan Kresta, nar. 17. 5. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Ing. Pavel Šrubař, nar. 9. 1. 1953, a Ing. Alena Šrubařová, nar. 19. 3. 1952,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Oto Wesselský, nar. 4. 6. 1959, a Jarmila Wesselská, nar. 15. 6. 1962, oba bytem
Těchanovická 299, 749 01 Vítkov,
 Libor Leher, nar. 18. 1. 1971, bytem Klokočov 181, 747 47 Vítkov 3,
 Martin Brňák, nar. 10. 12. 1974, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Dana Michálková, nar. 1. 8. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Miroslav Filip, nar. 4. 6. 1951, a Věra Filipová, nar. 11. 2. 1952, oba bytem
Budišovská 855, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Jaroslav Zopp, nar. 3. 3. 1960, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Eva Vašíčková, nar. 6. 10. 1976, bytem Lidická 615, 749 01 Vítkov,
 Lenka Blahoudková, nar. 14. 10. 1985, bytem Kigginsova 1514/8a, Slatina, 627 00
Brno,
jako povinnými z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení –
napojovacího uzlu a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp.
855 ve Vítkově, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) Z: S,VFO
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 1/2020
k uzavření smlouvy pro zavinění povinných z věcného břemene, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene platnosti.
487/8

1. Rozhodlo schválit zřízení věcného břemene za úplatu v domě Budišovská čp. 856, jenž
je součástí pozemku parc. č. 670/13 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu a
ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 856 ve Vítkově, kdy
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková, nar. 25. 11.
1974, oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
 a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½,
budou povinnými z věcného břemene, a Město Vítkov bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada činí částku Kč 50.000,-, dle důvodové zprávy.
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2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková, nar. 25. 11.
1974, oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
 a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½,
jako povinnými z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení –
napojovacího uzlu a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp.
856 ve Vítkově, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) Z: S,VFO
T: 1/2020
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění povinných z věcného břemene, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene platnosti.
488/8

Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2019/2020.

489/8

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 1.405.773,20 Kč pro Mateřskou školu Vítkov,
Husova 429, okres Opava, p. o. od Centra inkluze o.p.s. se sídlem Klokočov 185, 747 47
Vítkov, na realizaci projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“.
2. Ukládá informovat ředitelku Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o. o
Z: VOS
usnesení zastupitelstva města.
T: 11/2019

490/8

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 6.580.000,- Kč na akci „Podpora výměny kotlů ve
městě Vítkov, okr. Opava“ ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
v rámci Výzvy č. 1/2019.
2. Schvaluje smlouvu č. 04371961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci „Podpora výměny kotlů ve městě Vítkov, okr. Opava“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 04371961 o poskytnutí podpory ze
Z: S,VOS
Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Podpora výměny kotlů ve
T: 11/2019
městě Vítkov, okr. Opava“.
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491/8

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020,
vyhlášeném Moravskoslezským krajem, na projekt „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově
– I. etapa“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově Z: VOS
T: 1/2020
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020, vyhlášeném
Moravskoslezským krajem, na projekt „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově – I. etapa“.

492/8

1. Bere na vědomí informaci o podmínkách dotačního titulu na „Digitalizaci povodňového
plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému“ z Operačního programu
životního prostředí 2014 – 2020, výzva č. 125, prioritní osa 1, specifický cíl 1.4.
2. Nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na „Digitalizaci povodňového plánu
a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému“ z Operačního programu
životního prostředí 2014 – 2020, výzva č. 125, prioritní osa 1, specifický cíl 1.4.

493/8

1. Bere na vědomí zápis z 8. jednání sportovního výboru konaného dne 2. 10. 2019.
2. Ukládá sportovnímu výboru zapracovat připomínky zastupitelů do koncepce sportovního
areálu a následně předložit koncepci ke schválení.
3. Ukládá sportovnímu výboru předložit na další zasedání zastupitelstva priority sportovišť
a jejich vyčíslení z důvodu zahrnutí do rozpočtu města na rok 2020.

494/8

495/8

1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2020.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2021.
1. Schvaluje zapracování finančního příspěvku pro místní části podle modelu 30.000,- Kč
pro každou místní část a 700,- Kč za každého trvale přihlášeného obyvatele místní části
do rozpočtu města na rok 2020.
2. Ukládá připravit úpravu Pravidel pro čerpání finančních prostředků osadními výbory,
která by řešila způsob užití finančních prostředků určených pro opravy a investice
v místních částech.

496/8

Bere na vědomí dopis pana Vítězslava Tomeše ze dne 15.10.2019.

497/8

Bere na vědomí zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru dne 14.10.2019.

498/8

Bere na vědomí zápisy ze dvou kontrol provedených kontrolním výborem dne 23.10.2019.

499/8

Bere na vědomí zápisy a usnesení z jednání finančního výboru dne 24.6.2019, 26.8.2019,
7.10.2019 a 4.11.2019.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: T
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Z: S,VFO
T: 12/2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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