USNESENÍ
15. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. června 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 467/15 do č. 543/15)
Rada města:
467/15 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
468/15 Bere na vědomí návrh Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města
Vítkova.
469/15 1. Bere na vědomí „Zprávu o uplatňování územního plánu Vítkova“, jejíž součástí jsou pokyny
pro zpracování změny č. 2 Územního plánu Vítkova dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Bere na vědomí pořízení „Změny č. 2 Územního plánu Vítkova“ na základě zprávy
o uplatňování.
3. Bere na vědomí pořízení „Změny č. 2 Územního plánu Vítkova“ zkráceným postupem.
470/15 1. Odvolává Mgr. Bc. Lucii Matějíčkovou z funkce člena pracovní skupiny prevence
kriminality.
2. Ukládá vydat a doručit odvolací dekret
471/15 1. Odvolává Mgr. Oldřicha Hušku z funkce člena pracovní skupiny prevence kriminality.
2. Ukládá vydat a doručit odvolací dekret
472/15 1. Odvolává Dobromilu Putkovou z funkce člena pracovní skupiny prevence kriminality.
2. Ukládá vydat a doručit odvolací dekret

Z: VOSV
T: 7/2019
Z: VOSV
T: 7/2019
Z: VOSV
T: 7/2019

473/15 1. Jmenuje Mgr. Martina Šrubaře do funkce člena pracovní skupiny prevence kriminality.
2. Ukládá vydat a doručit jmenovací dekret.

Z: VOSV
T: 7/2019

474/15 1. Jmenuje Mgr. Janu Molkovou, DiS. do funkce člena pracovní skupiny prevence kriminality.
2. Ukládá vydat a doručit jmenovací dekret.
Z: VOSV
T: 7/2019
475/15 1. Schvaluje prodej služebního vozidla Thalia SPZ 3T3 6968.
2. Ukládá oslovit tři autobazary s nabídkou odprodeje služebního vozidla, s tím, že bude
vybrán zájemce, který nabídne nejvyšší cenu.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o prodeji služebního vozidla s vybraným
autobazarem.

Z: S,VOVS
T: 8/2019
Z: S,VOVS
T: 8/2019

476/15 1. Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 50.000,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.
Z: S,VOVS
3. Pověřuje Starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října T: 7/2019
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.
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477/15 1. Vydává Zásady přístupu města Vítkova k dlužníkům, ve znění dle důvodové zprávy,
s účinností od 1.7.2019.
2. Ukládá příspěvkovým organizacím Technické služby města Vítkova a Správa bytového
fondu města Vítkova převzít pro svou organizaci Zásady přístupu města Vítkova
k dlužníkům, ve znění dle důvodové zprávy, s přiměřeným přihlédnutím k odlišnostem
dané organizace od města.
478/15 1. Neschvaluje zapojení města Vítkova do slevové sítě poskytovatelů projektu Senior Pas.
2. Ukládá informovat zástupce Senior Pointu Vítkov o rozhodnutí rady města.

Z:
ŘSBF,ŘTS
T: 7/2019

Z: VOK
T: 6/2019

479/15 Schvaluje promítání filmů z programu letního kina v případě špatného počasí v kině Panorama
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
480/15 1. Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 17. 6. 2019.
2. Bere na vědomí Doporučení kulturní komise na:
a) Snížení vstupného na Den města – Vítkov 2020 na úroveň roku 2018.
b) Osvobození od placení vstupného pro děti do 150 cm výšky.
c) Zajištění zpřístupnění a využití plochy celého hřiště pro návštěvníky Dne města.
3. Ukládá zapracovat tato doporučení do zprávy o přípravě Dne města – Vítkov 2020.
481/15 1. Jmenuje členkou letopisecké komise na období od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2022 paní Evu
Vernerovou, bytem Větřkovice 104.
2. Ukládá předat paní Vernerové jmenovací dekret.

Z: VOK
T: 9/2019

Z: MS
T: 7/2019

482/15 1. Schvaluje Smlouvu o pronájmu souborů elektrorozvaděčů včetně kabeláže a mobiliáře na
zabezpečení akce „Vítkovská lávka“ mezi městem Vítkov a Střediskem volného času
Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 7/2019
483/15 1. Bere na vědomí Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově s platností od
1. srpna 2019.
2. Ukládá projednat Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově v kulturní
komisi.
484/15 1. Doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1,
Praha 1 Malá Strana, ve výši 32.000,- Kč na realizaci projektu „Přechod z knihovního
systému Clavius na službu Tritius“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
– VISK 3 Informační centra veřejných knihoven.
2. Doporučuje ZM schválit podmínky přidělení dotace, povinnosti příjemce dotace a podmínky
zúčtování dotace VISK 3 na rok 2019.
485/15 Bere na vědomí závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2018, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření.
486/15 Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 157/2 zahrada o výměře 53 m2 a parc. č. st. 235
zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 97 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemky u RD žadatele čp. 164 v Klokočově, předzahrádka, parkování osobního vozidla
a oprava kamenné zdi, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle důvodové zprávy.
487/15 Nedoručuje ZM prodat část pozemku parc. č. 334 ostatní plocha o výměře cca 44 m2 v kat.
území Vítkov jako zahradu u RD žadatele ul. B. Němcové 230 ve Vítkově.
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Z: KK,VOK
T: 9/2019

488/15 Nedoporučuje prodat část pozemku parc. č. 334 ostatní plocha o výměře cca 220 m2 v kat.
území Vítkov jako zahradu u RD žadatelky ul. B.Němcové 231 ve Vítkově.
489/15 Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 2280/4 zahrada o výměře 1441 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek u RD Oderská čp. 192 ve Vítkově, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 160.000,- stanovenou znaleckým posudkem 741-30/19 ze dne 23. 5. 2019 vyhotoveným
Ing. Pavlou Brady, nám. Osvoboditelů 78/2, 746 01 Opava, za podmínky doplnění znaleckého
posudku dle důvodové zprávy.
490/15 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca
80 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov s p. Miroslavou
Letavajovou, nar. 15. 8. 1969, trvale bytem J. Siváka 4/4, 971 01 Prievidza, Slovensko, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 158 v chatovišti U Dubu, za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
491/15 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 490 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
p. Dagmar Stárkové, nar. 22. 5. 1957, trvale bytem bratří Hlaviců 86, 755 01 Vsetín, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky če. 170 v Zálužné, chatoviště Hornické domky,
za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
492/15 Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti“.
493/15 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Majetkoprávní záležitosti – Kraj“.
494/15 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Nabytí majetku“.
495/15 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Prodej pozemků k výstavbě RD“.
496/15 Doporučuje ZM vybrat kupujícího formou obálkové metody za schválenou minimální
nabídkovou kupní cenu ve výši Kč 30.000,-, dle důvodové zprávy.
497/15 1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o směně pozemků mezi městem Vítkovem a Českou
republiku – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická
2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561.
2. Doporučuje směnit pozemek města parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat. území
Nové Těchanovice dle var. III důvodové zprávy.
498/15 Doporučuje ZM, v případě převodu pozemku parc. č. st. 90 zastavěná plocha a nádvoří – zbor
o výměře 691 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova z České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
IČ: 69797111, na Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zařadit tento pozemek do směny
pozemků za pozemek města parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat. území Nové
Těchanovice bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy. Ceny směňovaných pozemků
budou stanoveny znaleckými posudky jenž nechá na své náklady vyhotovit Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
499/15 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 317/2
ostatní plocha a parc. č. 2479/1 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem
zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2763 ostatní plocha
a parc. č. st. 132/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 101,
a k RD čp. 101, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Eva Frycová,
nar.
9. 1. 1976, bytem Jaromíra Matuška 27/1, 700 30 Ostrava, bude oprávněnou z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
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2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu pro výstavbu podzemního vedení
plynovodní přípojky v pozemcích parc. č. 317/2 ostatní plocha a parc. č. 2479/1 ostatní
plocha k pozemkům parc. č. 2763 ostatní plocha a parc. č. st. 132/3 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 101, a k RD čp. 101, v kat. území Klokočov
u Vítkova, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků a Evou Frycovou, nar.
9. 1. 1976, bytem Jaromíra Matuška 27/1, 700 30 Ostrava, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 317/2
Z: VFO
ostatní plocha a parc. č. 2479/1 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova
T: 3/2019
k bezúplatnému užívání za účelem výstavby podzemního vedení plynovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 2763 ostatní plocha a parc. č. st. 132/3 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je rodinný dům čp. 101, a k RD čp. 101, v kat. území Klokočov u Vítkova.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků, a Evou Frycovou, nar. 9. 1. 1976, bytem Jaromíra Matuška 27/1, 700 30 Ostrava,
jako stavebníkem, v pozemcích parc. č. 317/2 ostatní plocha a parc. č. 2479/1 ostatní
plocha k pozemkům parc. č. 2763 ostatní plocha a parc. č. st. 132/3 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 101, a k RD čp. 101, v kat. území Klokočov
u Vítkova, dle přiloženého návrhu smlouvy.
500/15 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 627 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemku
parc. č. 625 zahrada za účelem výstavby rodinného domu na Rybniční ul. ve Vítkově, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Michael Kalivoda, nar. 14. 11. 1988,
bytem Wolkerova 838, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene činí částku Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu pro výstavbu podzemního vedení
vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 627 ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemku
parc. č. 625 zahrada, a k plánované výstavbě rodinného domu na tomto pozemku, mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a Michaelem Kalivodou, nar. 14. 11. 1988,
bytem Wolkerova 838, 749 01 Vítkov, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 627 ostatní Z: VFO
T: 3/2019
plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem výstavby podzemního
vedení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 625 zahrada, a k plánované výstavbě
rodinného domu na tomto pozemku, v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemku, a Michaelem Kalivodou, nar. 14. 11. 1988, bytem Wolkerova 838, 749 01
Vítkov, jako stavebníkem, v pozemku parc. č. 627 ostatní plocha k pozemku parc. č. 625
zahrada, a k plánované výstavbě rodinného domu na tomto pozemku, v kat. území Vítkov,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
501/15 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1892 ostatní
plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování vodovodní přípojky pro areál bývalého
ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve Vítkově jako náhradu za stávající vodovodní přípojku, která
je v havarijním stavu, 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. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1892
Z: VFO
ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem vybudování
T: 7/2019
vodovodní přípojky do bývalého areálu ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve Vítkově.
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3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a spol.
SERVIS-24 Česká republika s. r. o., sídlo: Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno,
IČ: 02229129, DIČ: CZ02229129, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.
502/15 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1723 ostatní
plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování zemního vedení NN v rámci stavby
„Vítkov, ul. Opavská NNv“, 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 znaleckým posudkem, který na své náklady nechá
vypracovat oprávněný z věcného břemene.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1723
ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem vybudování zemního
vedení NN v rámci stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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, jako stavebník, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2019

Z: VFO
T: 7/2019

Z: S,VFO
T: 9/2019

503/15 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 3080
ostpl. a parc. č. 3081 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem výstavby nového kabelového
vedení VN22kV a kabelového vedení optické infrastruktury v rámci stavby „Vítkov,
R110/22, etapa II, úprava VN22kV - IE-12-8006374“ 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 5. 4. 2017, ev. č. PM/II-197/2018, Josefem Petřekem, podnikajícím pod názvem Josef
Petřek, místo podnikání Císařská 88, 741 01 Nový Jičín – Loučka, IČ: 15453278, DIČ:
CZ510306064, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude
stanovena znaleckým posudkem, který nechá na své náklady vypracovat oprávněný
z věcného břemene.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 3080
ostatní plocha a parc. č. 3081 ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za T: 7/2019
účelem vybudování nového kabelového vedení VN22kV a kabelového vedení optické
infrastruktury v rámci stavby „Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV - IE-128006374“ v pozemcích parc. č. 3080 ostatní plocha a parc. č. 3081 ostatní plocha v kat.
území Vítkov.
3. Schvaluje jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006374/VB/2 za účelem výstavby nového
kabelového vedení VN22kV a kabelového vedení optické infrastruktury v rámci stavby
„Vítkov, R110/22, etapa II, úprava VN22kV - IE-12-8006374“ v pozemcích parc. č. 3080
ostatní plocha a parc. č. 3081 ostatní plocha v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, 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 5. 4. 2017, ev. č. PM/II-197/2018, Josefem Petřekem, podnikajícím pod
názvem Josef Petřek, místo podnikání Císařská 88, 741 01 Nový Jičín – Loučka,
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IČ: 15453278, DIČ: CZ510306064, jako stavebníkem.
4. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. září 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2019

504/15 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 3207/1
orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení plynovodní (parc. č. 3207/1) a kanalizační (parc. č. 3229/1) přípojky
k pozemku parc. č. 3207/36 orná půda a k plánované výstavbě haly - pálenice na tomto
pozemku, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Bc. Hana Hušková, nar.
25. 5. 1969, bytem Nová 431, 749 01 Vítkov, bude oprávněnou z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít smlouvu o právu umístit a provést pro stavbu haly – pálenice stavbu podzemního
vedení plynovodní (parc. č. 3207/1) a kanalizační (parc. č. 3229/1) přípojky k pozemku
parc. č. 3207/36 orná půda v kat. území Vítkov a k plánované výstavbě této haly - pálenice
na tomto pozemku, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků a Bc. Hanou
Huškovou, nar. 25. 5. 1969, bytem Nová 431, 749 01 Vítkov, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 3207/1 orná Z: VFO
půda a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za
T: 3/2019
účelem výstavby podzemního vedení plynovodní (parc. č. 3207/1) a kanalizační (parc.
č. 3229/1) přípojky k pozemku parc. č. 3207/36 orná půda a k plánované výstavbě haly pálenice na tomto pozemku v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků, a Bc. Hanou Huškovou, nar. 25. 5. 1969, bytem Nová 431, 749 01 Vítkov, jako
stavebníkem, v pozemcích parc. č. 3207/1 orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní plocha
k pozemku parc. č. 3207/36 orná půda a k plánované výstavbě haly - pálenice na tomto
pozemku v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
505/15 Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 279/5/1, schválit nový návrh kupní smlouvy na
zpětnou koupi pozemku parc. č. 3207/30 orná půda o výměře 6975 m2 v kat. území Vítkov do
vlastnictví města od spol. Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova 188/37,
130 00 Praha 3, IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381.
506/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 399/10 ze dne 23. 4. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Zuzanou Horvátovou, nar. 19. 8. 1977, bytem Vítkov, Husova 631, na
pronájem části pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 31 m2,
v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný kůlnou, za cenu 7,- Kč /m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8. 2019. Pokud
Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 8/2019
smlouvy platnosti.
507/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 400/10 ze dne 23. 4. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Danuší Horvátovou, nar. 22. 11. 1964, bytem Vítkov, Husova 631, na
pronájem pozemku parc. č. 2083/1 zahrada o výměře 956 m2, v k. ú. Vítkov, z toho jako
pozemek zastavěný kotcem o výměře 6 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok a zbytek jako zahradu
o výměře 950 m2, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
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Z: S,VFO
T: 8/2019

508/15 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře 21 m2 (7x3)
jako pozemek zastavěný skleníkem, 18 m2 (6x3) jako pozemek zastavěný chatou, 30 m2
(7x4,2) jako pozemek zastavěný bazénem, vše za cenu 7,- Kč /m2/rok a 171 m2 jako
zahradu za cenu 3,- Kč /m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
o výměře 21 m2 (7x3) jako pozemek zastavěný skleníkem, 18 m2 (6x3) jako pozemek
zastavěný chatou, 30 m2 (7x4,2) jako pozemek zastavěný bazénem, vše za cenu 7,- Kč
/m2/rok a 171 m2 jako zahradu za cenu 3,- Kč /m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou.

Z: VFO
T: 7/2019

509/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2690/73 ze dne 5. 6. 2018 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Pavlou Valchářovou, nar. 21. 4. 1962, bytem Opavská 911, 749 01
Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře 240 m2 jako
zahrádku, v k. ú. Vítkov, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8. 2019. Pokud
Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 8/2019
smlouvy platnosti.
510/15 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 403/10 ze dne 23. 4. 2019 nájemní smlouvu
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem a manž. Ludmilou
Frydryškovou, nar. 31. 5. 1951 a Karlem Frydryškem, nar. 13. 7. 1951, oba bytem Vodní
635, 749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 9 m2
(3x3), jako pozemek zastavěný kůlnou, v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž
výsledné nájemné bude dle č. 12, odst. 11 majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 8. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 8/2019

511/15 1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vymáhání dlužné částky po Ivanu Žoltákovi, bytem
Husova 630, 749 01 Vítkov, za rok 2018 a 2019 ve výši 800,- Kč, jako úhradu
bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha
a nádvoří bez právního titulu.
2. Schvaluje vymáhání dlužné částky za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku
parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří bez právního titulu dlužníka Ivana Žoltáka, bytem
Husova 630, 749 01 Vítkov, za rok 2018 a 2019 ve výši 800,- Kč, dle důvodové zprávy,
prostřednictvím pracovníka FO, úseku centrální evidence pohledávek.
512/15 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 750/18 ostatní plocha o výměře 175 m2 v k. ú.
Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 750/18 ostatní plocha o výměře
175 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na
dobu neurčitou.
513/15 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřený
mezi městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou
jednotou Vítkov, z.s., Husova 653, 74901 Vítkov, IČ 44941412, dle důvodové zprávy.
514/15 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřený
mezi městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Základní
uměleckou školou, Vítkov, Lidická 639, příspěvkovou organizaci, 74901 Vítkov,
IČ 47813598, dle důvodové zprávy.
515/15 Doporučuje ZM vyhovět žádosti paní Kazimírové a schválit uzavření dodatku k úvěrové
smlouvě z FRB č. 1903 umožňující její postupné splácení v délce pěti let.
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Z: VFO
T: 7/2019

516/15 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. a poskytnout
účelový příspěvek na Adaptační kurzy ve výši 10.200,-Kč.
517/15 Doporučuje schválit navržené rozpočtové opatření č. 5/2019.
518/15 Doporučuje zastupitelstvu města vydat nové Zásady prodeje a pronájmu nemovitých věcí
v majetku města.
519/15 1. Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout účelový příspěvek Středisku volného
času Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO: 73214892, v celkové výši 111.105,- Kč, který
bude použit na reprezentaci mažoretek na ME v Zagrebu.
2. Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit rozpočtové opatření č. 6/2019 v celkové
výši 111.105,- Kč.
520/15 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a přijetí dotace v celkové výši 340.800,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na realizaci projektu
„Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov“ v rámci dotačního programu Podpora
zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2019.
521/15 1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na období II. pol.
2019.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období II. pol.2019.

Z: VOS
T:
31.12.2019

522/15 Doporučuje vydat Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od
1.7.2019.
523/15 1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Výstavba parkoviště na ul.
Komenského, Vítkov“ v souladu s metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014 – 2020.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Výstavba
parkoviště na ul. Komenského, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a Ing. Miroslavem Knápkem, Břustkova 587/27, 700 30 Ostrava –
Výškovice, IČ 88359115 za smluvní cenu 150.000,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na
stavbu „Výstavba parkoviště na ul. Komenského, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Ing. Miroslavem Knápkem, Břustkova 587/27,
700 30 Ostrava – Výškovice, IČ 88359115.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření ve výši 150.000,- na financování zpracování projektové
dokumentace na stavbu „Výstavba parkoviště na ul. Komenského, Vítkov“.
524/15 Doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení ZŠ a G Vítkov, p. o. do projektu „Podpora
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“ v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárním
vzdělávání.
525/15 Doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení MŠ Vítkov, Husova 627, okres Opava, p. o.
do projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“ v rámci programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání.
526/15 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ na realizaci
projektu „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ v celkové výši max.
434.000 Kč, se závazkem spolufinancování.
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Z: S,VOS
T: 7/2019
Z: VFO
T: 8/2019

527/15 Bere na vědomí informaci o stavu podané žádosti na projekt „Revitalizace sportovního areálu
v ZŠ a G Vítkov“ z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli z Ministerstva pro
místní rozvoj.
528/15 Bere na vědomí možnost podání žádosti o dotaci v rámci programu IROP – SCLLD MAS
Opavsko 2014 – 2020 na projekt „Výstavba přestupního terminálu – ul. Pivovarská ve
Vítkově“.
529/15 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014
– 2020 v euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na
projekt „Kudy tudy na odpady“.
530/15 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks od TS
Vítkov,p.o., se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě 4 483 037,2 Kč, dle
důvodové zprávy.
531/15 Bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu auto kempu na Podhradí a ubytovny na Oderské
ulici včetně návrhu na další možné využití.
532/15 Bere na vědomí zprávu týkající řešení závad o stavu majetku města ve správě TS Vítkov p.o.
dle důvodové zprávy.
533/15 1. Bere na vědomí informaci o nejbližších skládkách a společností pro oblast kolem Vítkova
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vypracovat návrhy cenových kalkulací pro ukládání TKO na III. Etapu skládky
v Nových Těchanovicích pro město Vítkov, obce, kterým svážíme TKO a ceny pro cizí.

Z:
ŘTS,VOS,S
T: 9/2019

534/15 1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o.
se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého
seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého seznamu na
Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání a
evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. se sídlem Komenského 754, Vítkov,
IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.
535/15 1. Schvaluje návrh dokumentace k burzovnímu obchodu, kdy prostřednictvím burzovního
obchodu budou pořízeny dodávky elektrické energie pro Město Vítkov a jeho příspěvkové
organizace na období 24 měsíců.
2. Ukládá starostovi města podepsat pokyny k obchodování a vyhlášení burzovního obchodu
dohodcem společností eCENTRE, a. s., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7,
IČ: 27149862, na Komoditní burze Praha, a. s., na dodávky el. energie.
536/15 1. Schvaluje návrh dokumentace k burzovnímu obchodu, kdy prostřednictvím burzovního
obchodu budou pořízeny dodávky zemního plynu pro Město Vítkov a jeho příspěvkové
organizace na období 24 měsíců.
2. Ukládá starostovi města podepsat pokyny k obchodování a vyhlášení burzovního obchodu
dohodcem společností eCENTRE, a. s., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7,
IČ: 27149862, na Komoditní burze Praha, a. s., na dodávky zemního plynu.
537/15 1. Bere na vědomí žádost o změnu účtování zimní údržby ve Vítkově a místních částech
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vypracovat návrh financování zimní údržby 2019/2020.
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Z: S,VOS
T: 6/2019

Z: S,VOS
T: 6/2019

Z:
VOS,ŘTS,S
T: 9/2019

538/15 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na realizaci projektu „Sociální bydlení – Lesní 147, Vítkov“
(registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009615) v celkové výši
6 186 754,62 Kč.
2. Bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Sociální bydlení – Lesní 147, Vítkov“,
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009615.
539/15 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na realizaci projektu „Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov“
(registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009426) v celkové výši
3 385 394,50 Kč.
2. Bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov“,
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009426.
540/15 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na realizaci projektu „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“
(registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009427) v celkové výši
1 948 286,11 Kč.
2. Bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“,
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009427.
541/15 Souhlasí se závěry a doporučeními z 5. jednání dopravní komise dne 20.6.2019, kromě bodu
3/2, 3/4, v bodě 3/9 kromě značení přechodu.
542/15 1. Schvaluje motivační příspěvek pro čekatele MP ve výši 5.000,- Kč měsíčně do vykonání
řádné či první opravné zkoušky.
2. Ukládá vyplácet motivační příspěvek ve výši 5.000,- Kč měsíčně čekatelům MP do
vykonání řádné či první opravné zkoušky.

Z: VOVS
T: 6/2019

543/15 Doporučuje zastupitelstvu městu souhlasit s uvolněním finančních prostředků pro místní části.
544/15 1. Bere na vědomí návrh Memoranda MAS Opavsko, z. s.
2. Souhlasí s partnerstvím bez finančního závazku.
545/15 Schvaluje pracovní cestu do Polska v červenci 2019 pro starostu, místostarostu a ředitele ZŠaG
Vítkov.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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