USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 31. října 2012
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 733/17 do č. 785/17)
Zastupitelstvo města:
733/17 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 28.srpna, 18.září, 26.září
a 16.října 2012.
734/17 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
735/17 1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 13.700,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 13.700,Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Z: S,VOVS
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem T: 11/2012
Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 13.700,- Kč.
736/17 1. Bere na vědomí zprávu o stavu současné spisovny a o potřebách zřízení nové dle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Neschvaluje realizaci rekonstrukce objektu na Vodní 636 za účelem zřízení spisovny
v roce 2013.
737/17 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.

738/17 1. Schvaluje Dohodu o spolupráci na přípravě a realizaci projektu vybudování naučné stezky
o těžbě břidlice v oblasti Zálužné mezi Městem Vítkov a Oddziałem Regionalnym PTTK
Śląska Opolskiego w Opolu, Opolski Klub Krajoznawców, 45-083 Opole, ul. Barlickiego
2a.
2. Ukládá starostovi města schválenou dohodu o spolupráci podepsat.

Z: VOSV
T: 12/2013

Z: S,VOK
T: 11/2012

739/17 Bere na vědomí Zprávu o návrhu Obce Staré Těchanovice ve věci odkoupení majetku Města
Vítkova – vybavení knihovny a knihovního fondu knihovny v Nových Těchanovicích.
740/17 Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF a škody na majetku města.
741/17 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2012/2013.
742/17 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2012/2013.
743/17 1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2012.
2. Ukládá vykrýt ztrátu z provozu koupaliště ve výši 621 578,51 Kč z příspěvku na provoz TS
Vítkov.
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Z: VOS,ŘTS
T: 12/2012

744/17 1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 5 020 071,30 Kč na investiční akci „Kompostárna v areálu
skládky Nové Těchanovice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4
– Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast
podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.
2. Schvaluje smlouvu č. 10073754 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR (dále SFŽP) v rámci Operačního programu Životního prostředí.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 10073754 o poskytnutí podpory ze Státního
Z: S,VOS
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
T: 11/2012
745/17 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 9. výzvy Operačního programu přeshraniční
spolupráce (dále OPPS) SR-ČR 2007 - 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů na projekt
„Sousedé odborně i neodborně“.
2. Schvaluje předložení žádosti prostřednictvím Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 9. výzvy OPPS SR-ČR 2007 - 2013,
v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů za účelem realizace projektu „Sousedé odborně
i neodborně“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem města a platným akčním
plánem Města Vítkova na rok 2011 - 2014.
3. Schvaluje zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o finanční příspěvek
prostřednictvím Střediska volného času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01
Vítkov, v rámci 9. výzvy OPPS SR-ČR 2007 – 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů za
účelem realizace projektu „Sousedé odborně i neodborně“.
4. Schvaluje předfinancování projektu „Sousedé odborně i neodborně“ z OPPS SR-ČR 2007 –
2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů ve výši 100 % z celkových oprávněných výdajů na
projekt. Celkové oprávněné náklady budou činit 30 000 EUR (tj. 780 000,- Kč), u těchto
nákladů bude činit 15 % spoluúčast města Vítkov, tj. 4 500 EUR (tj. 117 000,- Kč).
746/17 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvkové
organizace, v rámci 11. kola výzvy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na projekt
„Dějiny umění jinak“.
2. Schvaluje předložení žádosti prostřednictvím ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace, v rámci 11. kola výzvy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia,
za účelem realizace projektu „Dějiny umění jinak“, jehož cíle jsou v souladu s platným
územním plánem města a platným akčním plánem Města Vítkova na rok 2011 - 2014.
3. Schvaluje zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o finanční příspěvek
prostřednictvím ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvkové organizace,
v rámci 11. kola výzvy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia za účelem realizace
projektu „Dějiny umění jinak“.
4. Schvaluje předfinancování projektu „Dějiny umění jinak“ z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia ve výši 100 % z celkových oprávněných výdajů na projekt. Celkové
oprávněné náklady budou činit 18 000 EUR (tj. 450 000,- Kč).
747/17 Schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
v kombinovaném programu na zateplení veřejných budov a výměnu tepelného zdroje na
projekt „Energetické úspory objektu KD ve Vítkově“ včetně finanční spoluúčasti města, která
činí minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů.
748/17 1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 49 699,-Kč za
Miroslavem Novákem za nájem,služby a odpady, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši 49 699,-Kč za
Miroslavem Novákem.
749/17 1. Rozhodlo prodat RD čp. 102 stojícího na pozemku parc. č. 1543, RD čp. 103 stojícího na
pozemku parc. č. 1545 a garáž stojící na pozemku parc. č. 1546 v kat. území Vítkov za kupní
cenu Kč 800.000,- stanovenou znaleckým posudkem č. 2012/Ví-018/S.II-462 pro akci
„Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“.
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Z: ŘSBF
T: 11/2012

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat RD čp. 102 stojícího na pozemku parc. č. 1543, RD čp. 103
stojícího na pozemku parc. č. 1545 a garáž stojící na pozemku parc. č. 1546 v kat. území
Vítkov za kupní cenu Kč 800.000,- stanovenou znaleckým posudkem č. 2012/Ví-018/S.II462 pro akci „Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“.
750/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 711/16 ze dne 29. 8. 2012, prodej části pozemku
parc. č. 153/10 ostpl. o výměře cca 1000 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 100,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí, panu Dušanu Švecovi, bytem
Potoční 529, 749 01 Vítkov .
2. Ukládá předložit kupní smlouvu se jmenovaným ke schválení radě města.

Z: VFO
T: 11/2012

Z: S,VFO
T: 15.11.2012

751/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 721/16 ze dne 29. 8. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Josefem a Kateřinou Kolduškovými, bytem Selská 339, 749 01
Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 797/6 zahrada o výměře 85 m2 v kat. území Vítkov, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle
přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud
Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
T: 1/2013
o uzavření smlouvy platnosti.
752/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 722/16 ze dne 29. 8. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Antonínem a Pavlínou Rubeyovými, bytem Malá 336, 749 01
Vítkov, na prodej pozemků parc. č. 797/7 zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 797/8 zahrada
o výměře 36 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2013

753/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 725/16 ze dne 29. 8. 2012, smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové
229, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca
4900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem v kat. území Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanou společností, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 1/2013
žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
754/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 531/13 ze dne 22. 2. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a panem Lubomírem Petrželkou a paní Martinou Gintarovou, oba bytem
Větřkovice 95, 747 43 Větřkovice, na prodej části pozemku parc. č. 2118 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 2657-31/2011 pozemku parc. č. 2118/2 zahrada o výměře 736 m2,
a to každému ideální ½ tohoto pozemku, v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.
755/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 381/9 ze dne 31. 8. 2011, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a panem Tomášem Onderkou, bytem Opavská 32, 749 01 Vítkov, na
prodej částí pozemků parc. č. 2118 zahrada a parc. č. 2120 zahrada, a to dle geometrického
plánu č. 2657-31/2011 pozemku parc. č. 2118/3 zahrada o výměře 737 m2 v kat. území
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého
návrhu kupní smlouvy.
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Z: S,VFO
T: 1/2013

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2013

756/17 Revokuje usnesení ZM č. 713/16 ze dne 29. 8. 2012:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 645/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Jiřím Římanem, bytem Na Rozích 4, 720 00 Ostrava 20 Hrabová, a Pavlou Římanovou, bytem Stadická 1317/15, 700 30 Ostrava 30 - Hrabůvka,
na prodej části pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č.
313-3a/2012 pozemku parc. č. 662/22 trvalý travní porost o výměře 208 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého
návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2012.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.“
757/17 Revokuje usnesení ZM č. 716/16 ze dne 29. 8. 2012:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 640/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Jiřím Římanem, bytem Na Rozích 4, 720 00 Ostrava 20 Hrabová, a Pavlou Římanovou, bytem Stadická 1317/15, 700 30 Ostrava 30 - Hrabůvka, a to
ideální ½ této nemovitosti, a Liduškou Římanovou, bytem Stadická1317/15, 700 30 Ostrava
30 - Hrabůvka, a to ideální ½ téže nemovitosti, na prodej části pozemku parc. č. st. 216 stpl.,
a to dle geometrického plánu č. 2313-3b/2012 pozemku parc. č. 1025 ostpl. o výměře 48 m2
v k. ú. Nové Těchanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň
z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2012.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.“.
758/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 645/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Jiřím Římanem, bytem Na Rozích 4, 720 00 Ostrava 20 Hrabová, a Pavlou Římanovou, bytem Stadická1317/15, 700 30 Ostrava 30 - Hrabůvka, na
prodej části pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č.
313-3a/2012 pozemku parc. č. 662/22 trvalý travní porost o výměře 208 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého
návrhu kupní smlouvy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 640/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Jiřím Římanem, bytem Na Rozích 4, 720 00 Ostrava 20 Hrabová, a Pavlou Římanovou, bytem Stadická1317/15, 700 30 Ostrava 30
- Hrabůvka, na prodej části pozemku parc. č. st. 216 stpl., a to dle geometrického plánu
č. 313-3b/2012 pozemku parc. č. 1025 ostpl. o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Těchanovice,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu kupní
smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu na prodej obou výše uvedených pozemků se jmenovanými,
a to nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
759/17 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 190 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k rekreaci.
2. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 125,-/m2 při prodeji
části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost v kat. území Vítkov, z důvodu svažitosti
prodávaného pozemku a část prodávaného pozemku zpevňuje břeh příjezdové komunikace
na sousedním pozemku, dle důvodové zprávy.
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Z: S,VFO
T: 1/2013

3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 190 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci za základní kupní cenu Kč 125,-/m2 (jedná se o 50% slevu kupní ceny
z důvodu svažitosti prodávaného pozemku a část prodávaného pozemku zpevňuje břeh
příjezdové komunikace na sousedním pozemku).
760/17 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2731/1 trvalý travní porost o výměře 49 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2731/1 trvalý travní porost o výměře 49 m2
v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci.

Z: VFO
T: 11/2012

Z: VFO
T: 11/2012

761/17 1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2, parc. č. 394
zahrada o výměře 930 m2 a část parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře cca 1000 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem
výstavby RD, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2, Z: VFO
parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2 a část parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře
T: 11/2012
cca 1000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov
u Vítkova za účelem výstavby RD.
3. Rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2 a parc.
č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem výstavby
RD, a to do doby vybudování příjezdové komunikace k těmto pozemkům, dle důvodové
zprávy.
762/17 Bere na vědomí neakceptaci Ing. Pavly Sojové, bytem Masarykova tř. 126/14, 746 01 Opava,
k uzavření směnné smlouvy na směnu části pozemku města parc. č. st. 87 stpl. o výměře cca 34
m2 za část pozemku Ing. Sojové parc. č. 841/11 zahrada o výměře cca 34 m2 v kat. území Nové
Těchanovice.
763/17 1. Schvaluje změnu znění čl. IV. smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Vítkovem
a MUDr. Ivetou Švestkovou, bytem Skřivánčí pole 863, 749 01 Vítkov, na prodej pozemku
parc. č. 45 stpl. – zbor o výměře 259 m2 v k. ú. Vítkov, takto:
„Čl. IV.
Smluvní strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu do 2 let od podpisu této smlouvy.
Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy v této stanovené lhůtě bude zaměření a zápis stavby
(i rozestavěné) do katastru nemovitostí. Zároveň v době do 1 roku od podpisu této smlouvy
o budoucí kupní smlouvě musí zahájit výstavbu ordinace praktického lékaře nebo
příslušenství ke stavbě, přičemž na parcele č. 45 stpl. bude situována vlastní stavba ordinace
nebo příslušenství k ní nebo jejich části - parkoviště, odstavná plocha pro nádobu na odpad
apod. ve smyslu stavebního povolení.
Nesplní-li budoucí kupující některou z těchto podmínek, je budoucí prodávající oprávněn
od této smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit.
V případě, že ve sjednané době nedojde pro nesplnění podmínek k uzavření kupní smlouvy
a město Vítkov od smlouvy o budoucí smlouvě neodstoupí, bude užívání pozemku řešeno
nájemní smlouvou. Výše nájemného v takovém případě je stanovena na dvojnásobek sazby
za m² a rok dle čl. 9 Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města.“
2. Ukládá podepsat upravenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanou, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 30. listopadu 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 11/2012
zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
764/17 Revokuje usnesení ZM č. 653/15 ze dne 27. 6. 2012:
„1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 a část pozemku
parc. č. st. 336 stpl. (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), která je zastavěná
příjezdovou komunikací města k domu čp. 58, v kat. území Klokočov u Vítkova do
vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 42, Praha 2.
2. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a část pozemku parc. č. st.
336 stpl. (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), která je zastavěná bytovým
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domem čp. 58, v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 42, Praha 2, na
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 a části pozemku parc.
č. st. 336 stpl. (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), která je zastavěná
příjezdovou komunikací města k domu čp. 58, v kat. území Klokočov u Vítkova, a to
nejpozději do 31. prosince 2012.
4. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 42, Praha 2, na koupi pozemku
parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a části pozemku parc. č. st. 336 stpl. (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem), která je zastavěná bytovým domem čp. 58, v kat. území
Klokočov u Vítkova, a to nejpozději do 31. prosince 2012.“
765/17 1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.“
2. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek pozemková parcela 2754 ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 285 m2, který byl geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012
vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
s těmito závazky:
„Čl. III.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku Il. této smlouvy řádně pečovat
a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu
nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve
prospěch třetí osoby a nelze ji vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se
sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce,
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. Il. nebo její část
na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu
ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu,
nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu
v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10%
ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení
převodcem písemně vyzván.
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5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o
plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2) za
rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu,
k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku
uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy
bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po
celou dobu stanovenou v čl. III. odst. 1.“
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu
Z: VFO
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
T: 12/2012
na bezúplatný převod pozemku parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 a pozemku
pozemková parcela 2754 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 285 m2, který byl
geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrem
Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, a to nejpozději
do 31. prosince 2012.
766/17 1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a pozemek stavební parcela
336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, který byl geometrickým plánem č. 42748/2012 ze dne 2. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku
stavební parcela 336 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova
do vlastnictví Města Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, na koupi pozemku
parc. č. st. 344 stpl. o výměře 40 m2 a pozemku stavební parcela 336 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 461 m2, který byl geometrickým plánem č. 427-48/2012 ze dne 2. 7. 2012
vypracovaným Ing. Petrem Macháčkem, oddělen z pozemku stavební parcela 336 zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města Vítkov
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, a to
nejpozději do 31. prosince 2012.

Z: VFO
T: 12/2012

767/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 217/4 ze dne 23. 2. 2011, smlouvu o zřízení věcných
břemen pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „11010031992 Vítkov – Podhradí, výměna kabelů“ mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zast. spol.
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná 2828/10, Opava,
PSČ 746 01, IČ 43964435, DIČ CZ43964435, za kterou jedná na základě plné moci Ludmila
Králová, sídlo Mrázná 131/44, Ostrava – Michálkovice, PSČ 715 00, IČ: 74791311, jako
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcných břemen se jmenovanou společností, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. prosince 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 12/2012
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
768/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 324/8 ze dne 22. 6. 2011, smlouvu o zřízení věcného
břemene č. 1038 C 12/22, č. IP-12-8010102 pro přípojku NN pro RD v rámci stavby
„Přípojka NN pro RD na pozemku parc. č. 2138/2, p. Dobocký, Vítkov Klokočov“ mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2010, evid. č. 0037/2010, spol. ALBREKO s. r. o., Školní
278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, zastoupená na základě plné
moci ze dne 10. 4. 2012 p. Andreou Praskovou, DiS, bytem Zahradní 327, 747 22 Dolní
Benešov, IČ: 87065690, jako oprávněným z věcn. břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1038 C 12/22, č. IP-12-8010102 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 3/2013

769/17 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v pozemcích parc. č. 3206/7, parc. č. 3206/10, parc.
č. 3229/1, vše ostpl., a parc. č. 1695/1, parc. č. 1695/5, parc. č. 1696/1, parc. č. 3207/1, parc.
č. 3207/10 a parc. č. 3207/13, vše orná půda, v kat. území Vítkov pro prodloužení plynovodu
v průmyslové zóně na Dělnické ulici ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ 27768961, DIČ CZ27768961, zastoupená na základě plné moci ze dne
2. 1. 2012 spol. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
IČ 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plných mocí Mgr. Petrem Píškem,
LL.M. Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy
nemovitého majetku, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku
Kč 500,-, + DPH v základní sazbě 20 %.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. GIS-174/VB mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem Plynární 420/3, 702
72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27768961, DIČ CZ27768961, zastoupená na základě
plné moci ze dne 2. 1. 2012 spol. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plných mocí Mgr.
Petrem Píškem, LL.M. Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem,
specialistou správy nemovitého majetku, jako oprávněným z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. GIS-174/VB se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 3/2013
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
770/17 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v části pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení přípojek NN k pozemku parc. č. 2118 (dle GP č. 265731/2011 se jedná o pozemky parc. č. 2118/2 a parc. č. 2118/3) a pro novostavby RD na
těchto pozemcích v rámci stavby „Vítkov, ul. Sadová – Přípojka NN pro RD na pozemku
parc. č. 2118, p. Petrželka, p. Onderka (IP–12–8012827)“, kdy Město Vítkov bude povinný
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid.
č. 0085/2010, spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova
379/27, 746 01 Opava, IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, bude oprávněný z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-8012827/1 v části pozemku parc. č. 2124 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojek NN k pozemku parc. č. 2118 (dle GP
č. 2657-31/2011 se jedná o pozemky parc. č. 2118/2 a parc. č. 2118/3) a pro novostavby RD
na těchto pozemcích v rámci stavby „Vítkov, ul. Sadová – Přípojka NN pro RD na pozemku
parc. č. 2118, p. Petrželka, p. Onderka (IP–12–8012827)“ mezi Městem Vítkovem, jako
budoucím povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne
13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010, spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., jednatel Jiří Brodík, se
sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, jako budoucím
oprávněný z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: S,VFO
o právu provést stavbu č. IP-12-8012827/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
T: 3/2013
31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
771/17 1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 668/1 ostpl. a parc.
č. 670/22 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní
přípojky k pozemku parc. č. 667/15 stpl. a objektu bez čp. stojícího na tomto pozemku, kdy
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Město Vítkov bude povinný z věcného břemene spol. Business Pool, spol. s r. o.,
IČ 27819370, DIČ CZ27819370, Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek, bude oprávněný
z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.500,-, + DPH v základní sazbě
20 %.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Business Pool, spol. s r. o., IČ 27819370, DIČ CZ27819370,
Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
772/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 649/10 ze dne 27. 2. 2008, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Radkem
Vrkočem, bytem Opavská 133, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za
účelem zřízení podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 110/1 ostpl.
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene s Radkem Vrkočem, bytem Opavská
133, 749 01 Vítkov, a to nejpozději do 31. prosince 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2013

Z: VFO
T: 31.12.2012

773/17 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 2556 ostpl. a parc. č. 2562 ostpl.
v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN
k pozemku parc. č. 952/6 a pro novostavbu RD na tomto pozemku v rámci stavby „Vítkov,
Klokočov – Přípojka NN pro RD na pozemku parc. č. 952/6, p. Karpitschka (IP–12–
8013176)“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a.
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na
základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010, spol. ELBRO PROJEKTY, s. r.
o., jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ: 28611535, DIČ:
CZ28611535, bude oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje
za úplatu.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-8013176/1 v částech pozemků parc. č. 2556 ostpl. a parc. č.
2562 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení přípojky
NN k pozemku parc. č. 952/6 a pro novostavbu RD na tomto pozemku v rámci stavby
„Vítkov, Klokočov – Přípojka NN pro RD na pozemku parc. č. 952/6, p. Karpitschka (IP–
12–8013176)“, mezi Městem Vítkovem, jako budoucím povinným z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010,
spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01
Opava, IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, jako budoucím oprávněný z věcného břemene,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: S,VFO
o právu provést stavbu č. IP-12-8013176/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
T: 3/2013
31. března 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
774/17 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 5/2012, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 20.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 5/2012.

775/17 1. Vydává obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č.2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v naléhavém obecním zájmu z důvodu zajištění příjmů rozpočtu
města s účinností od 1.ledna 2013.
2. Ukládá vyvěsit OZV města Vítkova č. 2/2012 na úřední desce.
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Z: VFO
T: 10.11.2012

Z: VFO
T: 11/2012

776/17 1. Souhlasí s uzavřením Dohody o odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené
dne 29.7.2009 mezi Městem Vítkov a manž. Milanem Derkou a Petrou Derkovou, bytem
Opavská ul.
č. p. 688, Vítkov na prodej bytové jednotky č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p. 688 na
Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.
p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná plocha a nádvoří a parc. číslo
1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov ke dni 31.10.2012, s podmínkou uvolnění,
vyklizení a předání uvedené bytové jednotky do 31.1.2013. Následně bude provedeno
započtění pohledávek Města Vítkova za manž. Derkovými z titulu smluvní pokuty (čl. V.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě) v částce 109 800,- Kč, podle stavu ke dni 31.10.2012
oproti pohledávce manž, Derkových za Městem Vítkov z titulu vrácení zaplacené části kupní
ceny 93 000,- Kč.
2. Ukládá jednat o přidělení bytu 1 + 1 na Dělnické ul. č. p. 673 ve Vítkově manželům Milanovi
Derkovi a Petře Derkové, bytem Opavská ul. č. p. 688, Vítkov.
3. Ukládá finančnímu odboru provést zápočet pohledávek Města Vítkova a závazků
manželů Derkových, včetně kauce zaplacené v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy.
777/17 1. Schvaluje Kupní smlouvu č. 1312000522/169504 uzavřenou na základě Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní a o spolupráci a součinností při realizaci plynárenského zařízení
č. 76/2010/1310000573 ze dne 1.10.2010 mezi Městem Vítkov a SMP Net, s.r.o. se sídlem
Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38 70200, DIČ: CZ27768961 o úplatném
převodu plynárenského zařízení včetně součástí a příslušenství, které bylo realizováno
v rámci stavby „Průmyslová zóna Vítkov, ul.Dělnická – plynovod“.
2. Ukládá zajistit podepsání Kupní smlouvy č. 1312000522/169504 o úplatném převodu
plynárenského zařízení včetně součástí a příslušenství v Průmyslové zóně ve Vítkově v pěti
stejnopisech představiteli SMP Net, s.r.o. Ing. Mgr. Miroslavem Rottnerem, PhD.,ředitelem
správy DS, panem Tomášem Malíkem, vedoucím rozvoje a obnovy DS a starostou města
Ing. Pavlem Smolkou.

Z: VOS,ŘSBF
T: 12/2012
Z: VFO
T: 12/2012

Z: S,VFO
T: 11/2012

778/17 1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11645/11/LCD uzavřené dne 30.12.2011
s Českou Spořitelnou, a.s.
2. Ukládá zajistit podepsání Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 11645/11/LCD starostou města Z: S,VFO
Ing. Pavlem Smolkou.
T: 11/2012
779/17 1. Schvaluje Gymnáziu Vítkov, Komenského 145, p.o. neinvestiční transfer na mzdy v roce
2012 včetně odvodů ve výši 248.000,- Kč.
2. Ukládá finančnímu odboru provést rozpočtové opatření, kterým bude kryt převod transferu.
3. Ukládá finančnímu odboru převést na účet gymnázia schválený transfer.

780/17 1. Schvaluje Střední škole Vítkov – Podhradí, p.o. neinvestiční transfer na mzdy v roce 2012
včetně odvodů ve výši 200.000,- Kč.
2. Ukládá finančnímu odboru provést rozpočtové opatření, kterým bude kryt převod transferu.
3. Ukládá finančnímu odboru převést na účet střední školy schválený transfer.

781/17 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2011 do
30.9.2012.
2. Schvaluje peněžité dary výborům zastupitelstva dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.

Z: VFO
T: 11/2012
Z: VFO
T: 11/2012

Z: VFO
T: 11/2012
Z: VFO
T: 11/2012

Z: VVS
T: 12/2012
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2012 do Z:
30.9.2013, včetně návrhů na odměny pro členy.
předs.+zapis.
výb.
T: 10/2013
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782/17 1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2013.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2014.

Z: T
T: 12/2013

783/17 1. Schvaluje Fond zaměstnavatele – Základní ustanovení.
2. Schvaluje Zásady pro použití prostředků fondu.
3. Ukládá předložit případné návrhy na změny zásad pro použití fondu.

Z: T
T: 12/2013

784/17 1. Souhlasí se vstupem Města Vítkova do Místní akční skupiny Opavsko.
2. Ukládá zaslat přihlášku do Místní akční skupiny Opavsko.

Z: S
T: 11/2012

785/17 Bere na vědomí zápisy z kontroly vyřizování stížností a z kontroly vyřazování majetku
provedených kontrolním výborem ZM.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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