USNESENÍ
22. schůze Rady města Vítkova konané dne 29. října 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 714/22 do č. 777/22)
Rada města:
714/22 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
715/22 1. Schvaluje přidělení bytu č. 10 v Domě pro seniory, Vítkov, Bezručova 619 panu Radku
Vlčkovi, nar. 28. 7. 1977, bytem Vítkov, Komenského 146.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu
č. 10 Vítkov, Bezručova 619, s Radkem Vlčkem, nar. 28. 7. 1977, bytem Vítkov,
Komenského 146.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 Vítkov, Bezručova 619 s Radkem
Vlčkem, nar. 28. 7. 1977, bytem Vítkov, Komenského 146.

Z: VOSV
T: 11/2019
Z: ŘSBF
T: 12/2019

716/22 1. Doporučuje zastupitelstvu města 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. Doporučuje zastupitelstvu města 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.
717/22 Doporučuje zastupitelstvu města seznámit všechny jeho členy se základními povinnostmi na
úseku mlčenlivosti zejména o osobních údajích, a to skrze speciální protokol, který je
přílohou důvodové zprávy.
718/22 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hlasovací
a komunikační systém“.
2. Schvaluje Kupní smlouvu na nákup hlasovacího a komunikačního systému v rozsahu dle
vítězné cenové nabídky, uzavřené mezi firmou MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází
91, 530 02 Spojil a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní
cenu 397.243 – Kč, včetně DPH.
Z: S,VVS
3. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu na nákup hlasovacího a
komunikačního systému v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi T: 1.11.2019
firmou MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 397.243 – Kč, včetně DPH.
719/22 Doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny předsedovi a členkám letopisecké
komise v navrhované výši.
720/22 Bere na vědomí zápis z jednání letopisecké komise 26. 9. 2019.
721/22 Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 21. 10. 2019.
722/22 1. Souhlasí s prodejem varhan, které jsou umístěny ve velké výstavní síni kulturního domu
a jsou majetkem města.
2. Ukládá nechat vypracovat znalecký posudek – posouzení aktuální stavu nástroje, stanovit Z: VOK
hodnotu nástroje a aktuální prodejní cenu.
T: 11/2019
723/22 1. Schvaluje Smlouvu o uměleckém vystoupení s M. Růžičkovou, U Kříže 733, 742 85
Vřesina, IČ: 88383181.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
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Z: VOK
T: 11/2019

724/22 1. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor za účelem provozování
kavárny v kině Panorama Vítkov, Komenského 139, 749 01 Vítkov mezi městem
Vítkov, zastoupené SBF Vítkov, p.o. a paní Hanou Marethovou, bytem Opavská 17,
749 01 Vítkov s účinnosti od 17. 11. 2019.
2. Ukládá SBF Vítkov, p.o. jménem města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu s paní Hanou
Marethovou, bytem Vítkov, Opavská 17 na pronájem nebytových prostor v kině
Panorama Vítkov nejpozději do 17. 11. 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy
platnosti.

Z: ŘSBF
T: 17.11.2019

725/22 1. Schvaluje Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově s účinností od
1. ledna 2020.
2. Ukládá zveřejnit nová pravidla na webových stránkách města.
3. Ukládá předložit zprávu o využití prostor kulturního domu včetně hospodářského
výsledku.

Z: VOK
T: 11/2019
Z: VOK
T: 11/2020

726/22 Neschvaluje využití celé plochy fotbalového hřiště ve vítkovském sportovním areálu
účastníky akce Den města – Vítkov 2020.
727/22 Bere na vědomí zprávu o výsledku veřejného projednání TOP 10 města Vítkova vč.
výsledků ověřovací agendy.
728/22 1. Stanoví osobní příplatek ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace, IČ: 73214892 Ing. Šárce Medunové v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a na základě Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za
vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných
Městem Vítkov schválených radou města dne 26.11.2013 č.j. 2229/63, dle důvodové
zprávy s účinnosti od 1. 11. 2019
Z: VOS
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace,
IČ: 73214892 Ing. Šárku Medunovou o rozhodnutí rady města a předat pokyn mzdové T: 11/2019
účetní.
729/22 1. Schvaluje Domovní řád pro domy v majetku Města Vítkova.
2. Ukládá zveřejnit domovní řád v domech v majetku Města Vítkova.

Z: VOS,ŘSBF
T: 1/2020

3. Bere na vědomí přikládání dvou informativních příloh k nájemním smlouvám na byty ve
vlastnictví Města Vítkova.
730/22 1. Souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 1.500.000,-Kč z rezervního fondu
Správy bytového fondu města Vítkova, p. o., IČ: 489557, Opavská č. p. 21, Vítkov, do
fondu investic.
2. Ukládá převést finanční prostředky ve výši 1.500.000,-Kč z rezervního fondu Správy
bytového fondu města Vítkova, p. o. IČ: 489557, Opavská č. p. 21, Vítkov, do fondu
investic.
731/22 1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská
č. p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská
č. p. 21, IČ: 00489557a škody na majetku města.
732/22 1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 v Klokočově č. p. 207 paní Sandře
Grohmanové nar. 17. 11. 1989, trv. bydliště Klokočov č. p. 4, na základě článku V,
odstavce 1), písm. i) (byt byl odmítnut všemi žadateli z pořadníku) pravidel pro
pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
Usnesení 22. schůze Rady města Vítkova ze dne 29.10.2019

Strana 2 (celkem 9)

Z: ŘSBF
T: 11/2019

Z: VOS
T: 11/2020

2. Ukládá nabídnout paní Sandře Grohmanové nar. 17. 11. 1989, trv. bydliště Klokočov
č. p. 4, byt č. 3 o velikosti 2+1, v Klokočově – Františkově Dvoře č. p. 208, který je
dlouhodobě těžce obsaditelný.

Z: ŘSBF
T: 11/2019

733/22 Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova, p. o. o provozu městského
koupaliště v roce 2019.
734/22 1. Souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 522.680,09 Kč z rezervního fondu
Technických služeb města Vítkova, p. o., IČ: 00037494, Dělnická 705, Vítkov, do fondu
investic.
2. Ukládá převést finanční prostředky ve výši 522.680,09 Kč z rezervního fondu
Z: ŘTS
Technických služeb města Vítkova, p. o., IČ: 00037494, Dělnická 705, Vítkov, do fondu T: 11/2019
investic.
735/22 Bere na vědomí návrhy cenových kalkulací pro ukládání TKO na III. etapu skládky
v Nových Těchanovicích pro město Vítkov, obce kterým svážíme TKO a ceny pro cizí.
736/22 Bere na vědomí právu Technických služeb města Vítkova, p. o. o návrhu realizace
výstavby haly a revitalizace areálu TS ve 3. etapách.
737/22 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tis. Kč/ks od
Technických služeb města Vítkova, p. o., se sídlem Dělnická č. p. 705, IČ:00037494
v celkové hodnotě 2 146 337,12 Kč, dle důvodové zprávy.
738/22 Bere na vědomí zápis z 8. jednání sportovního výboru konaného dne 2. 10. 2019.
739/22 1. Bere na vědomí uzavření Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Vítkov,
Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace, IČ:70996288 a ředitelkou Mateřské
školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o. Mgr. Miluši Špokovou, bytem Opavská
685, 749 01 Vítkov v rámci projektu „ Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku
2“ s účinnosti od 1. 9. 2019.
2. Ukládá předat usnesení rady města ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvková organizace, IČ: 70996288 Mgr. Miluši Špokové, bytem Opavská
685, 749 01 Vítkov.

Z: VOS
T: 11/2019

740/22 Doporučuje přijetí dotace ve výši 6.580.000,- Kč na akci „Podpora výměny kotlů ve městě
Vítkov, okr. Opava“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci výzvy č. 1/2019.
741/22 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci pro Mateřskou školu Vítkov, Husova 429,
okres Opava, p. o. od Centra inkluze o.p.s. se sídlem Klokočov 185, 747 47 Vítkov ve výši
1.405.773,20 Kč na realizaci projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“.
742/22 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.
743/22 1. Uznává stížnost pana Deszkáse za částečně oprávněnou, viz důvodová zpráva.
2. Ukládá zaslat písemnou odpověď na stížnost panu Deszkásovi.
3. Ukládá zpracovat dokumenty, ze kterých budou patrna práva a povinnosti nájemníka,
který byt předává i nájemníka, který byt přebírá.
744/22 1. Bere na vědomí žádost zhotovitele o prodloužení dílčího termínu plnění – dodání
územního rozhodnutí stavby „Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“.
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Z: ŘSBF
T: 11/2019
Z: ŘSBF
T: 11/2019

2. Neschvaluje uplatnění penalizace vůči zhotoviteli M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu
1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, vzniklé z nedodržení dílčího termínu předání díla – dodání
územního rozhodnutí stavby „Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“, stanoveného
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby
„Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“ do 30. 9. 2019, a to z důvodů zdržení vinou
třetí strany, které zhotovitel nemohl ovlivnit.
745/22 1. Poskytuje peněžitý dar ve výši 4.000,- Kč Klubu rodičů, z. s. při ZŠaG Vítkov, za účelem
nákupu cen do tomboly pro školní a maškarní ples.
2. Ukládá vyplatit peněžitý dar.
Z: VFO
T: 11/2019
746/22 1. Souhlasí s rozšířením kamerového systému MKDS v prostorách školního areálu o jednu
kameru dle rozpisu v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat o souhlasu ředitele školy.
Z: MS
T: 11/2019
747/22 Doporučuje zastupitelstvu města schválit sazbu poplatku na rok 2020 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v částce 588,- Kč.
748/22 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.
749/22 Doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 dle důvodové zprávy.
750/22 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 11/2019
dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 11/2019.
Z: VFO
T: 11/2019
751/22 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019
rozpočtovým opatřením č. 12/2019 dle přílohy č. 1.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou
organizaci Středisko volného času Vítkov, spočívající v navýšení investičního příspěvku
o částku 85.200, -- Kč.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou
organizaci Středisko volného času Vítkov, spočívající v navýšení provozního příspěvku
o částku 43.500, -- Kč.
4. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a gymnázium Vítkov, spočívající ve snížení provozního
příspěvku o částku 8.500, -- Kč.
5. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou
organizaci Technické služby města Vítkova, spočívající v navýšení provozního
příspěvku o částku 446.000, -- Kč.
752/22 Doporučuje ZM Vítkova schválit a zveřejnit 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).
753/22 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování individuálních dotací
z rozpočtu Města Vítkova.
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754/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Oldřichem Musilem, nar. 7. 4. 1960, bytem Oderská 176, 749 01
Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 434 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2
v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek zastavěný garáží, na dobu neurčitou, ve
které bude uvedeno, zda bylo či nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 12/2019

755/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Lumírem Jüstlem, nar. 9. 11. 1963, bytem Selská 942, 749 01
Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 432 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v
k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek zastavěný garáží, na dobu neurčitou, ve
které bude uvedeno, zda bylo či nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření T: 12/2019
smlouvy platnosti.
756/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Miladou Ontkocovou, nar. 5. 2. 1945, bytem Nová 404, 749 01
Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 431 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v
k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek zastavěný garáží, na dobu neurčitou, ve
které bude uvedeno, zda bylo či nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 12/2019
smlouvy platnosti.
757/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 648/19 ze dne 17. 9. 2019 nájemní smlouvu
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem a Ivanou
Spáčilovou, nar. 25. 7. 1962, bytem Třebovická 5366/3, 722 00 Ostrava - Třebovice, na
pronájem části pozemku parc. č. 2656 trvalý travní porost o výměře 113 m2 v k. ú.
Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 12/2019
smlouvy platnosti.
758/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 649/19 ze dne 17. 9. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Radomírou Mravíkovou, nar. 22. 10. 1970 a Pavlínou Hájkovou,
nar. 22. 11. 1966, prvá bytem Dělnická 674, 749 01 Vítkov, druhá bytem Selská 941,
749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
56 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 12/2019
smlouvy platnosti.
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759/22 Doporučuje ZM 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.
760/22 Doporučuje ZM 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 ve výši Kč 200,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
761/22 Doporučuje ZM 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 ve výši Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím, dle důvodové zprávy.
762/22 Doporučuje ZM 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.
763/22 Doporučuje ZM řešit prodej pozemku parc. č. 444 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
22 m2 v kat. území Vítkov p. Dagmar Snášelové, nar. 14. 2. 1955, trvale bytem nám. Jana
Zajíce 135, 749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelky, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 600,-/m2 až po změně územního plánu, který v této lokalitě řeší obchvat
náměstí J. Zajíce, dle důvodové zprávy.
764/22 Doporučuje ZM řešit prodej pozemku parc. č. 443 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
24 m2 v kat. území Vítkov manželům Jaroslavu Knapovi, nar. 23. 6. 1954, a Haně Knapové,
nar. 6. 2. 1953, oba trvale bytem Wolkerova 838, 749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný
garáží žadatelů, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 až po změně územního
plánu, který v této lokalitě řeší obchvat náměstí J. Zajíce, dle důvodové zprávy.
765/22 Doporučuje ZM řešit prodej pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
26 m2 v kat. území Vítkov p. Daně Střížové, nar. 25. 4. 1969, trvale bytem Wolkerova 838,
749 01 Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží žadatelky, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 600,-/m2 až po změně územního plánu, který v této lokalitě řeší obchvat náměstí
J. Zajíce, dle důvodové zprávy.
766/22 1. Nedoporučuje ZM prodat 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, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO zahájit jednání s p. Karlem Biolkem, nar. 5. 11. 1951, trvale bytem Kapitána Z: VFO
Vajdy 673/9, 736 01 Havířov, o zprůjezdnění přes parc. č. 676/14 ostatní plocha v kat. T: 11/2019
území Nové Těchanovice.
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767/22 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 732/70 trvalý travní porost o výměře 11 m2 a částí
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, dle důvodové zprávy.
768/22 Doporučuje ZM 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,
dle důvodové zprávy.
769/22 Doporučuje ZM 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 dle var. G, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru)
bude hradit město.
770/22 Nedoporučuje ZM koupit pozemky, ev. směnit 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),
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 602.700,- + úhradu nákladů Obchodně zemědělské
společnosti ZEMPOL souvisejících s nabytím/podílovým vypořádáním výše uvedených
pozemků v hodnotě Kč 16.655,-, celkem tedy částku Kč 619.375,-, dle důvodové zprávy.
771/22 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1776
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování vodovodní přípojky –
propojení vodovodu pro areál 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. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1776
ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem vybudování
vodovodní přípojky – propojení vodovodu do bývalého areálu ČSAO Vítkov na Lesní
ul. ve Vítkově.
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 v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.
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Z: VFO
T: 11/2019

Z: VFO
T: 1/2020

772/22 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu 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. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1892
ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem vybudování
plynovodní přípojky pro výrobní halu v areálu bývalého ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve
Vítkově.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a spol. 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 stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.
773/22 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu 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, 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemku parc. č. 198/4
ostatní plocha v kat. území Jelenice k bezúplatnému užívání za účelem vybudování
vodovodní přípojky a venkovního vodovodu k pozemkům parc. č. 177/2 orná půda
a parc. č. 177/16 orná půda.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 stavebníky,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do
31. ledna 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení RM platnosti.
774/22 Doporučuje ZM zřídit 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
775/22 Doporučuje ZM 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.
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Z: S,VFO
T: 11/2019

Z: S,VFO
T: 1/2020

Z: VFO
T: 11/2019

Z: S,VFO
T: 1/2020

776/22 1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2020.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2021.

Z: T
T: 12/2020

777/22 Doporučuje zastupitelstvu městu variantu výpočtu výše finančních prostředků pro konkrétní
místní část, která bude vycházet z konstantní částky 30.000,- Kč pro každou místní část
a z příspěvku na obyvatele místní části ve výši 700,-Kč.

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