USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 28. června 2017
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 903/20 do č. 960/20)
Zastupitelstvo města:
903/20
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 25.dubna, 16.května a 6.června 2017.
904/20

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

905/20

1. Rozhodlo 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.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy 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.

906/20

907/20

908/20

1. Schvaluje Místní plán inkluze 2017 – 2020 Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve
Slezsku.
2. Ukládá informovat o schválení Agenturu pro sociální začleňování.
1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na
projekt s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Tunnel Vítkov“ pro Středisko volného času Vítkov, p. o., včetně
finanční spoluúčasti města, která bude v případě získání dotace hrazena městy Vítkov,
Budišov nad Budišovkou a obcí Čermná ve Slezsku a bude dohromady činit 5% z celkové
částky projektu.
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Střediska volného času
Vítkov, p. o..
3. Ukládá FO v případě získání dotace provést rozpočtové opatření.

1. Schvaluje Seznam problémů vzešlých z veřejného projednání TOP 10 města Vítkova
a výsledky ověřovací ankety:
a) Oprava kina
b) Sobotní provoz lékárny
c) Vybudování nového domova pro seniory
d) Městský park – zvýšení bezpečnosti, osvětlení a doplnění mobiliáře
e) Vybudování hřiště (atletické) u ZŠaG
f) Opavská ulice – bezpečnější doprava, pohyb chodců, cyklisté
g) Půdní vestavba – ZŠaG
2. Ukládá předložit zprávu o přípravě a průběhu rekonstrukce kina.
3. Ukládá zaslat informaci o požadavku občanů na rozšíření otevírací doby vítkovských
lékáren o sobotní dopoledne.
4. Ukládá předložit zastupitelstvu města návrh řešení bezpečnostní situace v městském parku
v Husově ulici (kontroly MP, fotopasti, kamery apod.).
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5. Ukládá předložit zastupitelstvu města návrh na doplnění osvětlení a mobiliáře v městském
parku v Husově ulici (lavičky, odpadkové koše apod.).
6. Ukládá prověřit ve spolupráci s Domovem Vítkov potřebu vybudování nového „Domova
pro seniory“ a výsledky předložit zastupitelstvu města.
7. Ukládá předložit návrh řešení na vybudování hřiště u Základní školy a gymnázia ve
Vítkově, které by sloužilo v době školního vyučování potřebám školy a mimo dobu výuky
a volnočasových aktivit školy veřejnosti.
8. Ukládá předložit návrh řešení zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů při pohybu
v Opavské ulici omezením rychlosti na 40 km/hod., instalací retardéru nebo jiným
dopravním opatřením vedoucím k větší bezpečnosti.
9. Ukládá prověřit ve spolupráci s ředitelkou Základní školy a gymnázia ve Vítkově potřeby
vybudování půdní vestavby nad školou. Předložit zastupitelstvu města návrh řešení.
909/20

910/20

1. Schvaluje Hodnotící zprávu místní Agendy 21 za rok 2016.
2. Ukládá dokument zveřejnit na webových stránkách města.

912/20

913/20

914/20

Z:
VOK,ŘZŠaG
T: 10/2017
Z: VOK
T: 7/2017

1. Bere na vědomí zprávu o realizaci „Dne města – Vítkov 2017“.
2. Ukládá předložit zprávu o přípravě „Dne města – Vítkov 2018“.
3. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2018, od. 33, par. 92, ORJ 9, ORG 785 částku
500.000 Kč na zabezpečení „Dne města – Vítkov 2018“.

911/20

Z: VOS
T: 8/2017
Z: VOSV
T: 10/2017
Z:
VOS,ŘZŠaG
T: 10/2017
Z: VOS,PřDK
T: 10/2017

1. Schvaluje SVČ účelový příspěvek ve výši 70 tis. Kč na náklady spojené se zajištěním
účasti mažoretek na ME v Itálii.
2. Ukládá finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje Závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2016 včetně stejnopisu Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Vítkova za rok 2016 do 15 dnů po projednání
zprávy v zastupitelstvu města.

Z: VOK
T: 11/2017
Z: VOK,VFO
T: 12/2017

Z: VFO
T: 28.6.2017
Z: VFO
T: 10.7.2017

1. Schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci se Základní školou a gymnáziem
Vítkov, p. o. ve výši 200 tis. Kč na předfinancování projektu „Společně ve středním
vzdělávání“ výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování – Šablony
pro SŠ a VOŠ v rámci OP VVV.
2. Ukládá uzavřít Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a Základní
školou a gymnáziem Vítkov, p. o.

Z: S,VFO
T: 7/2017

1. Souhlasí s podáním žádosti Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. k zapojení se do
projektu „Poznáváme Slezské Beskydy“ v rámci programu INTEREG V-A Česká
republika Polsko, který bude realizován školami z Vítkova a Kalet.
2. Souhlasí se 100% předfinancováním projektu formou návratné finanční výpomoci ve výši
cca 400 tis. Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na 15% spolupodíl účastníků z Kalet.
4. Ukládá předložit ke schválení Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o.
5. Ukládá předložit ke schválení rozpočtové opatření ke krytí návratné finanční výpomoci pro
Základní školu a gymnázium Vítkov ve výši 400 tis. Kč.

Z: VFO
T: 30.8.2017
Z: VFO
T: 30.8.2017
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915/20

916/20

917/20

918/20

919/20

920/20

921/20

1. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, p. o. převod finančních prostředků
z provozního příspěvku do fondu investic veš výši 90 tis. Kč na nákup interaktivních data
projektů do učeben 1. stupně.
2. Ukládá převod realizovat rozpočtovým opatřením.
1. Schvaluje SVČ účelový příspěvek ve výši 40 tis. Kč na vybudování osvětlení hřiště
nohejbalu a skateparku.
2. Ukládá finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a Technickým
službám města Vítkova, p. o. ve výši 690 tis. Kč na předfinancování klanicového
vyvážecího vleku za traktor s hydraulickou rukou, který bude z části hrazen z dotace
SZIF.
2. Schvaluje Technickým službám města Vítkova, p. o. investiční příspěvek ve výši
spoluúčasti na dofinancování klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickou
rukou z Fondu obnovy lesního hospodářství ve výši 35% až 45%.
3. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši Kč 24 tis. Kč na
opravu varhan kostela Nanebevzetí P. Marie ve Vítkově uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Římskokatolickou farnosti ve Vítkově,
Hřbitovní 592, 749 01 Vítkov, IČ 47814501.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání schválené smlouvy.
1. Schvaluje poskytnutí slevy z kupí ceny MUDr. Lence Škařupové, nar. 5. 6. 1971, bytem
Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, z prodeje pozemků parc. č. 808/3 a parc. č. 809/1 v kat.
území Vítkov za účelem výstavby ordinace praktického lékaře z důvodu skryté vady jímky na prodávaných nemovitých věcech, a to ve výši Kč 110.443,-, dle znaleckého
posudku č. 1738 znaleckého ústavu qdq services, s. r. o.
2. Schvaluje dohodu o narovnání v podobě vyřešení vzájemných závazků z titulu vadného
plnění z kupní smlouvy mezi Městem Vítkovem a MUDr. Lenkou Škařupovou, nar.
5. 6. 1971, bytem Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, v dohodnuté výši Kč 110.443,-, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá informovat MUDr. Škařupovou o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo prodat pozemek, nebo jeho části, parc. č. 1694 trvalý travní porost o výměře
2335 m2 (v současné době stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov k podnikatelské
činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek, nebo jeho části, parc. č. 1694 trvalý travní porost
o výměře 2335 m2 (v současné době stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov
k podnikatelské činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši.
Bere na vědomí důvodovou zprávu o plánovaném prodeji pozemků parc. č. 2057/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 342 m2 a parc. č. 2064/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
419 m2 v kat. území Vítkov jako nádvoří domu čp. 29 na Opavské ul. ve Vítkově, za základní
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 28.6.2017

Z: VFO
T: 28.6.2017

Z: VFO
T: 8/2017

Z: VFO,S
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Z: VFO
T: 7/2017

Z: S,VFO
T: 7/2017

922/20

923/20

924/20

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 882/19 ze dne 26. 4. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Pavlem Chocenským, nar. 19. 4. 1958, bytem Václava Jiříkovského
174/52, 700 30 Ostrava - Dubina, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek k rekreaci za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za
vypracování geometrického plánu kupujícími.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 791/7 zahrada o výměře cca 150 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako zahradu u RD
žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 791/7 zahrada o výměře cca 150 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
zahradu u RD žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů za
vypracování geometrického plánu kupujícími.

925/20

Revokuje usnesení ZM č. 887/19 ze dne 26. 4. 2017:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca 370
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu ve výši Kč 25,-/m2,
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o
výměře cca 370 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu ve výši
Kč 25,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy
3. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca 220 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 121 v Zálužné, za základní kupní cenu ve výši Kč
125,-/m2, a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové
zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost
o výměře cca 220 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 121 v Zálužné, za základní
kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického
plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované
plochy.
5. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM“.

926/20

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 550-29/2017 pozemek parc. č. 864/74 trvalý travní porost o výměře 353 m2 v kat.
území Nové Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 11.975,- a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu
a polohopisného záznamu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
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Z: S,VFO
T: 10/2017

Z: VFO
T: 7/2017

Z: VFO
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2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 550-29/2017 pozemek parc. č. 864/74 trvalý travní porost
o výměře 353 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 11.975,- a úhradu části nákladů za
vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy.
927/20

928/20

929/20

930/20

931/20

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 550-29/2017 pozemek parc. č. 864/75 trvalý travní porost o výměře 201 m2 v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 121 v Zálužné za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 32.375,- a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu a polohopisného záznamu, které budou vypočteny jednotlivým
kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 550-29/2017 pozemek parc. č. 864/75 trvalý travní porost
o výměře 201 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty
žadatele č. e. 121 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 32.375,- a úhradu části
nákladů za vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 891/19 ze dne 26. 4. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Pavlem Syryčanským, nar. 26. 5. 1961, a Alenou
Syryčanskou, nar. 28. 2. 1963, oba bytem Staříč 14, 739 43 Staříč, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 1533 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek u RD
žadatele čp. 71 v Zálužné a za účelem stabilizace pozemku osázením hluboce kořenícími
stromy za základní kupní cenu ve výši Kč 35,-/m2 pro část svažitého pozemku o výměře
cca 1306 m2 a Kč 50,-/m2 pro část rovinatého pozemku o výměře cca 227 m2 a úhradu
nákladů za vyhotovení geometrického plánu a polohopisného plánu kupujícím, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 1533 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek u RD žadatele čp. 71 v Zálužné a za účelem stabilizace pozemku osázením
hluboce kořenícími stromy za základní kupní cenu ve výši Kč 35,-/m2 pro část svažitého
pozemku o výměře cca 1306 m2 a Kč 50,-/m2 pro část rovinatého pozemku o výměře cca
227 m2 a úhradu nákladů za vyhotovení geometr. plánu a polohopisného plánu kupujícím.
1. Rozhodlo nesměnit pozemek města parc. č. 353/1 trvalý travní porost o výměře 1720 m2
v kat. území Lhotka u Vítkova za část pozemku parc. č. 3073/2 orná půda o výměře cca
928 m2 v kat. území Vítkov, ve vlastnictví Karla Vašíčka, nar. 30. 9. 1957, bytem
Květinová 1766, 286 01 Čáslav, s finančním vyrovnáním - doplatkem p. Vašíčka městu,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat Karla Vašíčka o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených rekonstrukcí silnice
č. II/462, bezúplatně nabýt části pozemků parc. č. 3225/1, parc. č. 3227, 3204/20, parc.
č. 3083/12, parc. č. 3055, parc. č. 3196/20 a parc. č. 3185/2, a to dle geometrického plánu
č. 2919-45/2015 pozemky parc. č. 3225/3 o výměře 6 m2, parc. č. 3225/4 o výměře 141
m2, parc. č. 3225/5 o výměře 9 m2, parc. č. 3225/6 o výměře 36 m2, parc. č. 3225/7
o výměře 277 m2, parc. č. 3227/6 o výměře 56 m2, parc. č. 3227/7 o výměře 7 m2,
parc. č. 3227/11 o výměře 905 m2, parc. č. 3227/12 o výměře 338 m2, parc. č. 3204/26
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o výměře 127 m2, parc. č. 3083/18 o výměře 161 m2, parc. č. 3055/2 o výměře 9 m2, parc.
č. 3196/31 o výměře 41 m2, parc. č. 3227/10 o výměře 123 m2 a parc. č. 3185/2 o výměře
16 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Vítkov, do vlastnictví města
Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711,
DIČ CZ00095711, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje darovací smlouvu č. OP/11/j/2017/Rol mezi Moravskoslezským krajem, se
sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast.
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako dárcem, a Městem
Vítkovem, jako obdarovaným, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat darovací smlouvu č. OP/11/j/2017/Rol se jmenovanou organizací, a to
nejpozději do 30. září 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
932/20

1. Rozhodlo v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených rekonstrukcí silnice
č. II/462, darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, části pozemků parc. č. 1536, parc. č. 1543, parc. č. 1545, parc. č. 1546,
parc. č. 1547, parc. č. 3204/3 a parc. č. 3071, a to dle geometrického plánu č. 291945/2015 pozemky parc. č. 1536/1 o výměře 509 m2, parc. č. 3204/25 o výměře 49 m2,
parc. č. 3071/2 o výměře 11 m2 a parc. č. 3071/3 o výměře 15 m2, vše ostatní plocha,
silnice, v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711,
DIČ CZ00095711, části pozemků parc. č. 1536, parc. č. 1543, parc. č. 1545, parc. č. 1546,
parc. č. 1547, parc. č. 3204/3 a parc. č. 3071, a to dle geometrického plánu č. 2919-45/2015
pozemky parc. č. 1536/1 o výměře 509 m2, parc. č. 3204/25 o výměře 49 m2, parc.
č. 3071/2 o výměře 11 m2 a parc. č. 3071/3 o výměře 15 m2, vše ostatní plocha, silnice,
v kat. území Vítkov.
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu
s Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711,
DIČ CZ00095711, na bezúplatný převod pozemků nejpozději do 31. srpna 2017.

933/20

Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky parc. č.:
- 2816/2 lesní p.
- 2790, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2814/1, 2814/2, 2815/1, vše ostatní plocha
- 2791, 2792, 2793, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805,
2806, 2807, 2808, 2809, 2813/2 a 2815/2, vše zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí jsou stavby bez čp./če., v kat. území Vítkov, včetně všech dalších součástí
a příslušenství těchto nemovitých věcí, do vlastnictví města Vítkova od
Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, dle důvodové zprávy.

934/20

1. Rozhodlo darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemek parc. č. 2075/3 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 202 m2 jehož součástí je dům čp. 343 v kat. území Vítkov,
včetně všech jejich součástí a příslušenství, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemky parc. č. 2075/1 zastavěná
plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 101 m2 a parc. č. 2075/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 202 m2 jehož součástí je dům čp. 343 v kat. území Vítkov, včetně
všech jejich součástí a příslušenství.
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935/20

936/20

1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 919/21 ze dne 24. 4. 2013
a č. 1002/23/4 ze dne 4. 9. 2013, darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemky parc. č.:
751/3 zastavěna plocha a nádvoří o výměře 2372 m2
752 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 979 m2
753 zahrada o výměře 1558 m2
749/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 409 m2
v kat. území Vítkov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, včetně
stavby „Modernizace školního hřiště s vybudováním relaxačních zón“ v celkové účetní
pořizovací ceně Kč 5.318.515,80, a dále pak movité věci v celkové účetní pořizovací ceně
Kč 121.545,60 specifikované v důvodové zprávě, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemky parc. č.:
751/3 zastavěna plocha a nádvoří o výměře 2372 m2
752 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 979 m2
753 zahrada o výměře 1558 m2
749/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 409 m2
v kat. území Vítkov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, včetně
stavby „Modernizace školního hřiště s vybudováním relaxačních zón“ v celkové účetní
pořizovací ceně Kč 5.318.515,80, a dále pak movité věci v celkové účetní pořizovací ceně
Kč 121.545,60 specifikované v důvodové zprávě.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 893/19 ze dne 26. 4. 2017, kupní smlouvu mezi
panem Antonínem Kulhánkem, nar. 17. 1. 1951, bytem U nemocnice 822, 749 01 Vítkov,
jako prodávajícím, a Městem Vítkovem, jako kupujícím, na koupi pozemku parc. č. 1304
orná půda o výměře 3985 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajícího, pozbude usnesení ZM
platnosti.

937/20

Bere na vědomí důvodovou zprávu o neuskutečnění koupě části pozemku parc. č. st. 8
zastavěná plocha a nádvoří – zbor o výměře cca 22 m2 v kat. území Jelenice, od p. Radka
Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle usnesení ZM č. 881/19 ze dne
26. 4. 2017.

938/20

1. Bere na vědomí informace o jednání s panem Petrem Štolbou, nar. 27. 11. 1972, bytem
Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, o koupi pozemků parc. č. 718/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3785 m2, jehož součástí je dům čp. 493, a parc.
č. 719/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova.
2. Nesouhlasí s navrženou kupní cenou ve výši 5.900.00,- Kč za uvedený areál.
3. Ukládá pokračovat v jednání o podmínkách prodeje areálu bez zatížení věcnými břemeny
za maximální cenu stanovenou znaleckým posudkem.

939/20

Revokuje usnesení ZM č. 894/19 ze dne 26. 4. 2017:
1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od
pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069, 749 01 Vítkov, a pana
Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 200,/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zahájit jednání o koupi části pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca
50 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví
města Vítkova od pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069,
749 01 Vítkov, a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov, za
kupní cenu Kč 200,-/m2.
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940/20

941/20

1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od
pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069, 749 01 Vítkov,
a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč
1.600,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zahájit jednání o koupi části pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města
Vítkova od pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069, 749 01
Vítkov, a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov, za kupní
cenu Kč 1.600,-/m2.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 318/7 ze dne 2. 9. 2015, smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním
ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 421/4 trvalý travní porost, parc. č. 450/4 orná půda a parc. č. 963/1
ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice, a v pozemcích parc. č. 11/5, parc. č. 26/2,
parc. č. 573, parc. č. 580/2, parc. č. 591/1 a parc. č. 591/3, vše ostatní plocha, v kat. území
Lhotka u Vítkova, pro rekonstrukci vodovodu v rámci stavby „Nové Těchanovice, Lhotka
u Vítkova – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 30. září 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

Z: S,MS
T: 7/2017

Z: S,VFO
T: 9/2017

942/20

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 705 ostatní plocha,
parc. č. 670/43 ostatní plocha, parc. č. 53 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 55 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 3230/3 ostatní plocha a parc. č. 3230/8 ostatní plocha v kat.
území Vítkov za účelem výměny podzemního vedení vodovodu ve Vítkově, ul.
Budišovská, Oderská, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním
ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého posudku.
2. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, IČ 45193665,
DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 705 ostatní
plocha, parc. č. 670/43 ostatní plocha, parc. č. 53 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 55
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3230/3 ostatní plocha a parc. č. 3230/8 ostatní plocha
v kat. území Vítkov, za účelem výměny podzemního vedení vodovodu ve Vítkově, ul.
Budišovská, Oderská, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
T: 9/2017
sítě se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2017. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

943/20

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1554 ostatní plocha
a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení
vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1600 zastavěná plocha a nádvoří –
zbor a parc. č. 1601/2 trvalý travní porost a k plánované novostavbě rodinného domu na
pozemku parc. č. 1600, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Martin
Šrámek, nar. 26. 3. 1990, bytem Větřkovice čp. 49, 747 43 Větřkovice, bude oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu Kč 1.000,- vč. DPH v zákonné výši.
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2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a Davidem Krásou, nar. 26. 3. 1990, bytem Větřkovice čp. 49, 747 43
Větřkovice, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1554 ostatní
plocha a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1600 zastavěná plocha
a nádvoří – zbor a parc. č. 1601/2 trvalý travní porost a k plánované novostavbě rodinného
domu na pozemku parc. č. 1600, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí Z: S,VFO
T: 9/2017
a smlouvy o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září
2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
944/20

945/20

946/20

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.6/2017 dle přílohy č. 1
v celkové výši 6 411 582,74 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 6/2017.
1. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017“ na
realizaci projektu „Propagujeme Vítkovsko“ v celkové výši max. 65 000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji
v roce 2017“ na realizaci projektu „Propagujeme Vítkovsko“ mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017“ na realizaci projektu
„Propagujeme Vítkovsko“ mezi Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
1. Bere na vědomí aktuální informace o připravovaném projektu „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II.
2. Revokuje usnesení č. 762/17 ze dne 14. 12. 2016 ve znění:
1. „Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Moderní úřad
Vítkov – zavádění nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do
Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu v bodech 1 - 4
„Moderní úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ do
Integrovaného regionálního operačního programu, do výzvy č. 28 –
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II.
4. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II.“
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Z: VFO
T: 6/2017

Z: VOS
T: 7/2017

947/20

948/20

949/20

1. Bere na vědomí záměr na vybudování zázemí pro cyklisty, turisty a návštěvníky ve městě
Vítkově.
2. Schvaluje zahájení přípravných kroků pro přípravu projektu na vybudování zázemí pro
cyklisty, turisty a návštěvníky ve městě Vítkově a vyčlenit v rozpočtu města finanční
prostředky na zpracování projektu.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků na zpracování
projektu.

Z: VFO
T: 11/2017

1. Revokuje usnesení č.j. 833/18 ze dne 21.02.2017 Zastupitelstva města ve Vítkově, ve
znění:
„1. Bere na vědomí zprávu o opravě kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.
2. Schvaluje opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově formou obkladů z přírodní
břidlice.
3. Ukládá provést opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově formou obkladů
z přírodní břidlice.
Z: VOS,ŘTS
T: 7/2017.“
2. Schvaluje opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově formou obkladů z leštěné světlé
žuly.
3. Ukládá provést opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově formou obkladů z leštěné
světlé žuly.

Z: VOS,ŘTS
T: 7/2017

1. Bere na vědomí žádost TS Vítkov, p.o navýšení maximální výše těžby dřeva pro rok 2017
na 3 300 m3.
2. Schvaluje maximální výši těžby dřeva 3 300 m3 pro rok 2017 za splnění zákonných
podmínek LHP.
3. Ukládá dodržet maximální výši těžby dřeva 3 300 m3 pro rok 2017 za splnění zákonných
podmínek LHP.

Z: ŘTS
T: 31.12.2017

950/20

Souhlasí, aby dům č.p. 877 na ulici Budišovské ve Vítkově sloužil přednostně seniorům
a tělesně hendikepovaným osobám.

951/20

Bere na vědomí informaci ředitelů SVČ Vítkov, p. o., Mateřské školy Vítkov, p. o., TS
Vítkov, p. o., SBF Vítkov, p. o. a odboru služeb o zajištění odstraňování závad zjištěných
ČIŽP, dle důvodové zprávy.

952/20

Bere na vědomí informativní zprávu k problematice vybudování kluziště ve Vítkově včetně
možných provozních nákladů a technického řešení.

953/20

1. Schvaluje přijetí investiční dotace ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2017 – Programu EFEKT 2017 - na realizaci projektu „Energetické úspory veřejného
osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“ (číslo dotace 122D22100 7237) ve výši
852 319 Kč.
2. Souhlasí s Podmínkami čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2017, které jsou
nedílnou součástí Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu.
3. Schvaluje financování projektu „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho
místních částech“ (číslo dotace 122D22100 7237) nad rámec poskytnuté dotace tak, aby
bylo zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace projektu.
4. Ukládá starostovi města podepsat Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT
2017, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního
rozpočtu.
5. Ukládá provést rozpočtové opatření na zajištění financování realizace projektu
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“ nad rámec
poskytnuté dotace tak, aby bylo zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou
dobu realizace projektu.

954/20

1. Bere na vědomí nabídku na vyřazení svěřeného majetku SBF Vítkov p.o. se sídlem
Opavská č.p. 21, IČ: 00489557 z operativní evidence a DDHM s pořizovací cenou vyšší
než 20 000Kč a to traktor DOLMAR 17.5H za zbytkovou hodnotu 9 556,- Kč bez DPH.,
dle důvodové zprávy.
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Z: VOS
T: 7/2017
Z: VFO
T: 8/2017

2. Odmítá převod nepotřebného majetku SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská č.p. 21,
IČ: 00489557a to traktor DOLMAR 17.5H za zbytkovou hodnotu 9 556,- Kč bez DPH, na
Město Vítkov.
3. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská č.p. 21,
IČ: 00489557 a to traktoru DOLMAR 17.5 H a jeho následným odprodejem za zbytkovou
hodnotu 9 556,-Kč bez DPH.
4. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská č.p. 21,
IČ: 00489557 a to traktor DOLMAR 17.5 H a odprodat jej za zbytkovou hodnotu
9 556,- Kč bez DPH.
955/20

956/20

957/20

958/20

1. Bere na vědomí nabídku na vyřazení svěřeného majetku TS Vítkov p.o. se sídlem Dělnická
č.p.705, IČ: 00037494 z operativní evidence a DDHM s pořizovací cenou vyšší než
20 000,-Kč a to popelářský vůz MAN za hodnotu stanovenou odborným posudkem na
81 200,-Kč bez DPH., dle důvodové zprávy.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku TS Vítkov p.o. se sídlem Dělnická č.p.705,
IČ: 00037494 a to popelářský vůz MAN za hodnotu stanovenou odborným posudkem na
81 200,-Kč bez DPH., na Město Vítkov.
3. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku TS Vítkov p.o. se sídlem Dělnická č.p.705,
IČ: 00037494 a to popelářského vozu MANa jeho následným odprodejem za hodnotu
stanovenou odborným posudkem na 81 200,-Kč bez DPH.
4. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek TS Vítkov p.o. se sídlem Dělnická č.p.705,
IČ: 00037494 a to popelářský vůz MAN a odprodat jej za hodnotu stanovenou odborným
posudkem na 81 200,-Kč bez DPH.
1. Bere na vědomí informace o plánovaném projektu „Cyklostezka Vítkov – Prostřední
Dvůr“.
2. Souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na projekt „Cyklostezka Vítkov –
Prostřední Dvůr“.
3. Ukládá vyhlásit veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace k projektu
„Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na projekt „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“
ve výši 200.000,- Kč.
5. Ukládá zahrnout požadavek na dopracování projektové dokumentace na projekt
„Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ do rozpočtu města na rok 2018 ve výši
200.000,- Kč.
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školou a Gymnáziem Vítkov, p. o.
z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci výzvy č. 3 MAS Opavsko –
IROP – Vzdělávání 2017, na projekt „Přírodovědná gramotnost – základ moderního
vzdělávání“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu, v rámci výzvy č. 3 MAS Opavsko
„Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání“ ve výši 2.000.000,- Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 5 % spolupodílu na projekt
v rámci výzvy č. 3 MAS Opavsko „Přírodovědná gramotnost – základ moderního
vzdělávání“.
4. Ukládá zapracovat finanční požadavek na předfinancování a spolupodíl do návrhu rozpočtu
pro rok 2018.

Z: ŘSBF
T: 7/2016

Z: ŘTS
T: 7/2016

Z: VOS
T: 7/2017
Z: VOS,VFO
T: 8/2017
Z: VOS,VFO
T: 9/2017

Z: VOS,VFO
T: 12/2017

1. Bere na vědomí dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska
(složený z analytické, strategické a implementační části a z akčního ročního plánu aktivit),
který je zpracován pro územní správního obvodu ORP Vítkov.
2. Bere na vědomí investiční a neinvestiční záměry vlastních škol, které jsou součástí
Seznamu investičních záměrů (příloha Strategického rámce MAP Vítkovsko) a Akčního
plánu ročních aktivit.
3. Ukládá informovat Místní akční skupinu Opavsko z.s. o usnesení zastupitelstva města.
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Z: VOS
T: 7/2017

959/20

Bere na vědomí kontrolní zprávu o finančním hospodaření osadních výborů místních částí
Vítkova za rok 2016.

960/20

Bere na vědomí zápis a usnesení ze 17. jednání finančního výboru zastupitelstva města.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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