USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 29. dubna 2015
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 171/5 do č. 221/5)
Zastupitelstvo města:
171/5
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 24.února, 11.března, 17.března a
7.dubna 2015.
172/5

Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.

173/5

1. Bere na vědomí nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Stanoví ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši,
o které bylo rozhodnuto dne 5.11.2014.

174/5

Projednalo přílohu č. 2 základního ustanovení Fondu zaměstnavatele, kdy dochází ke
změně členky správní rady fondu Ireny Holečkové, kterou nahrazuje Mgr. Veronika
Šindelářová s účinností od 1.5.2015.

175/5

1. Bere na vědomí návrh na zapojení města Vítkova do projektu „Cesta česko –
německého porozumění“ a položení pamětní desky města na tuto cestu.
2. Souhlasí s položením, pamětní desky města Vítkova na „Cestě česko – německého
porozumění“ v Guntramovicích.

176/5

Stahuje z programu žádost Ing. Rudolfa Daška na pořízení změny Územního plánu
Vítkova z důvodu zařazení pozemků parc.č. 820/2 a 820/3 k.ú. Klokočov u Vítkova
do plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba.

177/5

Bere na vědomí informace o ochraně ovzduší Města Vítkova.

178/5

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským krajem na
období 2013 až 2016.
2. Ukládá zajistit podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským krajem na
období 2013 až 2016.

179/5

1. Rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč Fokusu Opava, o.p.s. se sídlem
Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně související
s výkonem sociální rehabilitace.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč Fokusu Opava, o.p.s.
se sídlem Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně související
s výkonem sociální rehabilitace mezi Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce
7, Vítkov a Fokusem – Opava, Opavská 33, Svobodné Heřmanice na činnost
související s provozem služby sociální rehabilitace.
3. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Fokus –
Z: S,VOSV
Opava.
T: 31.5.2015
5. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 80 000,- Kč na účet Fokus – Opava.

180/5

Z: VOSV,S
T: 30.6.2015

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.
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Z: VOSV
T: 15.6.2015

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: S,VOVS
T: 5/2015
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.
181/5

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova,
v celkové výši 120.000,- Kč.
2. Schvaluje přijetí dotace a 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
120. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Z: S,VOVS
T: 5/2015
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
120. 000,- Kč.

182/5

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. Bere na vědomí výpis ze zápisu o provedené archivní dohlídce ze dne 25. 3. 2015
vyhotovený Zemským archivem v Opavě.
3. Ukládá zajistit provedení realizace odvlhčení současné spisovny na míru přípustnou
v příloze č. 5 vyhlášky 645/2004 Sb.
4. Ukládá pokračovat v monitorování a předložit návrhy dalších vhodných variant
zřízení nové spisovny dle zákona.

183/5

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2015 na koupališti ve
Vítkově.

184/5

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov za rok 2014.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Vítkov za I. pololetí 2015.

185/5

1. Bere na vědomí Zápis z jednání „Vytipování lokalit pro výstavbu rodinných domků
v souladu s územně plánovací dokumentací“ ze dne 18.2.2015.
2. Schvaluje vytipování lokalit pro výstavbu rodinných domků v souladu s územně
plánovací dokumentací dle přiloženého Zápisu z jednání „Vytipování lokalit pro
výstavbu RD v souladu s ÚPD“ ze dne 18.2.2015:
1. lokalita B. Němcové
2. lokalita Skřivánčí pole
3. lokalita Čermenská
4. lokalita Polní
5. lokalita Opavská
6. lokalita Zemědělská
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Z: VOVS
T: 8/2015
Z: VOVS
T: 10/2015

Z: S,VOS
T: 8/2015

3. Ukládá zahájit jednání s vlastníky pozemků o možném odkupu v lokalitách:
1. B. Němcové
2. Skřivánčí pole
3. Čermenská
4. Polní
5. Opavská
6. Zemědělská
4. Ukládá předložit výsledek jednání s vlastníky pozemků o možném odkupu
v lokalitách:
1. B. Němcové
2. Skřivánčí pole
3. Čermenská
4. Polní
5. Opavská
6. Zemědělská

Z: VFO
T: 7/2015

Z: VFO
T: 8/2015

186/5

Rozhodlo o přijetí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR,
Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů
energie na projekt „Energetické úspory objektu sokolovny v Klokočově“.

187/5

1. Rozhodlo přijmout dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 40.000,- Kč na projekt
„Pomník ke 2. sv. válce ve Vítkově“.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Pomník ke 2. sv. válce ve Vítkově“.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: VOS
Moravskoslezského kraje na projekt „Pomník ke 2. sv. válce ve Vítkově“.
T: 5/2015

188/5

1. Schvaluje odpis pohledávky z výnosu SBF Vítkov, p.o. za penále panu Pavlovi
Lachovi, Těšínská 138/35, Ostrava, ve výši 38 219,- Kč.
2. Ukládá odepsat pohledávku za penále panu Pavlovi Lachovi,Těšínská 8/35, Ostrava, Z: ŘSBF
ve výši 38 219,- Kč, z výnosů organizace a zaúčtovat je do nákladů SBF Vítkov,
T: 4/2015
p.o.

189/5

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem „Dětské hřiště
v přírodním stylu při MŠ Husova Vítkov“ pro Mateřskou školu Vítkov, p.o.
2. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Mateřské školy Vítkov, Z: VOS
p.o.
T: 5/2015

190/5

1. Bere na vědomí porovnání celkových ročních nákladů sloučené školy
s předcházejícím obdobím samostatných škol Základní školy Opavská, ZŠ
Komenského a Gymnázia Vítkov.
2. Ukládá předložit zprávu o porovnání celkových ročních nákladů sloučené školy za Z: VOS
další školní rok.
T: 4/2016

191/5

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 257.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p.o.
z prostředků MSK na činnost NZDM SASRD Tunnel.
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov , p.o. o usnesení zastupitelstva města.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p.o. podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace s MSK.

192/5

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB panu Jaromíru Ambrožovi bytem Vítkov,
Wolkerova, ve výši 80 tis. Kč na výměnu oken rodinného domu č. p. 282.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1501 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se
sídlem nám. Jana Zajíce 7, Vítkov a panem Jaromírem Ambrožem, bytem Vítkov,
Wolkerova 840.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou Smlouvu o úvěru č. 1501 z FRB.
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Z: VOS
T: 5/2015

Z: VOS
T: 5/2015
Z: VOS
T: 5/2015

Z: VFO
T: 4/2015

193/5

1. Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za
rok 2014.
2. Rozhodlo neposkytnout příděl do FRB města Vítkova na rok 2015 z výnosu prodeje
obytných domů a bytů za rok 2014.
3. Ukládá předložit návrh aktualizovaných pravidel pro poskytování půjček z FRB.
Z: VFO
T: 6/2015

194/5

Schvaluje rozpočtový výhled města Vítkova na léta 2017- 2018.

195/5

1. Schvaluje účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2014.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schvalování účetní závěrky pro předání do centrálního
systému účetních informací státu.

196/5

197/5

198/5

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 138/4 ze dne 25. 2. 2015, kupní smlouvu
mezi MUDr. Ivetou Švestkovou, nar. 4. 6. 1969, bytem Skřivánčí pole 863, 749 01
Vítkov, a Městem Vítkovem na prodej částí pozemků parc. č. 44 a parc. č. 45, a to
dle geometrického plánu č. 2911-38/2015 pozemky parc. č. 44/2 zahrada o výměře
13 m2 a parc. č. 45/2 ostpl. o výměře 4 m2 v kat. území Vítkov za účelem
rekonstrukce křižovatky Hřbitovní x Vodní, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí město Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. července
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávající,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto prodávající platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře cca 1800 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě RD za základní kupní cenu Kč 125,-/m2 (jako nezasíťovaný pozemek) +
vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, a to takto: výběr kupujícího obálkovou metodou,
minimální základní kupní cena ve výši Kč 125,-/m2, jako nezasíťovaný pozemek,
nepodnikající fyzické osobě.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře
cca 1800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
jako pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu Kč 125,-/m2 (jako
nezasíťovaný pozemek) + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícími, a to takto: výběr kupujícího
obálkovou metodou, minimální základní kupní cena ve výši Kč 125,-/m2, jako
nezasíťovaný pozemek, nepodnikající fyzické osobě.
3. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou
s jednotlivými návrhy smluv o budoucí kupní smlouvě na zasedání ZM v červnu
2015.

Z: VFO
T: 5/2015

Z: S,VFO
T: 7/2015

Z: VFO
T: 5/2015

Z: VFO
T: 6/2015

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 149/4 ze dne 25. 2. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Tomášem Želinským, nar. 25. 7. 1990, bytem Wolkerova
839, 749 01 Vítkov, a Alenou Smolkovou, nar. 17. 8. 1990, bytem Skřivánčí pole
587, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 1300/1 orná půda, a to dle
geometrického plánu č. 2871-388/2014 pozemek parc. č. 1300/4 orná půda
o výměře 157 m2 v kat. území Vítkov, každému ideální ½ této nemovitosti, jako
rozšíření pozemku k výstavbě RD, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července
Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 7/2015
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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199/5

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 141/4 ze dne 25. 2. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Zdeňkem Olbrechtem, nar. 3. 8. 1977, bytem Nové
Těchanovice 6,749 01 Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 458 orná půda o výměře
2931 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pastvinu pro chov domácích zvířat, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 4,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých
věcí, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července
Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 7/2015
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

200/5

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 1765/1 zahrada o výměře cca 600 m2 a parc.
č. 1779 ostpl. o výměře cca 15 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov jako zahradu u RD žadatelů s tím, že nová hranice
prodávaných pozemků bude ve vzdálenosti 4,5 m od stávajícího obrubníku
v pozemku parc. č. 1779 ostpl., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 1765/1 zahrada o výměře cca Z: VFO
T: 5/2015
600 m2 a parc. č. 1779 ostpl. o výměře cca 15 m2 (výměry budou upřesněny
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako zahradu u RD žadatelů s tím, že
nová hranice prodávaných pozemků bude ve vzdálenosti 4,5 m od stávajícího
obrubníku v pozemku parc. č. 1779 ostpl.

201/5

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 2075/1 stpl. o výměře cca 16 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatelky.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

202/5

203/5

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost o výměře cca
70 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost
o výměře cca 70 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci
u chaty žadatelů.
1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 864/47 trvalý travní porost o výměře 338 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 864/47 trvalý travní porost
o výměře 338 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatele.

Z: VFO
T: 5/2015

Z: VFO
T: 5/2015

Z: VFO
T: 5/2015

204/5

1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1003/7 trvalý travní porost o výměře 45 m2
v kat. území Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 63/1 zahrada a parc. č. 960/2 trvalý travní
porost, a to dle geometrického plánu č. 527-41/2015 pozemky parc. č. 63/1 zahrada
o výměře 769 m2 a parc. č. 960/3 trvalý travní porost o výměře 53 m2 v kat. území
Nové Těchanovice, jako pozemky tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatele, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 63/1 zahrada a parc. č. 960/2
Z: VFO
trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 527-41/2015 pozemky parc.
T: 5/2015
č. 63/1 zahrada o výměře 769 m2 a parc. č. 960/3 trvalý travní porost o výměře
53 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemky tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatele
4. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 5/2015

205/5

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 766 zahrada o výměře cca 1411 m2 v kat.
území Nové Těchanovice dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
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Z: VFO
T: 5/2015

206/5

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 717 ostpl. o výměře 59 m2 a parc.
č. 718/2 stpl.-dvůr o výměře 674 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, jako pozemky pro rozšíření stávajícího parkoviště vybudovaného na
sousedním pozemku parc. č. 670/41 ostpl. – ostatní komunikace a zajištění příjezdu.
Z: VFO
2. Ukládá požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
T: 5/2015
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené
pracoviště Opava a Bruntál, Praskova 11, 746 01 Opava, o bezúplatný převod
pozemků parc. č. 717 ostpl. o výměře 59 m2 a parc. č. 718/2 stpl.-dvůr o výměře 674
m2 v kat. území Vítkov jako pozemky pro rozšíření stávajícího parkoviště
vybudovaného na sousedním pozemku parc. č. 670/41 ostpl. – ostatní komunikace
a zajištění příjezdu.

207/5

Schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 212/1 orná půda o výměře 775 m2,
parc. č. 212/2 trvalý travní porost o výměře 1073 m2, parc. č. 2243 ostpl. o výměře
211 m2, parc. č. 2245/4 orná půda o výměře 545 m2, parc. č. 2245/1 orná půda
o výměře 1563 m2 a parc. č. 2249/5 trvalý travní porost o výměře 176 m2, v kat. území
Klokočov u Vítkova, jako navrácení pozemků do vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 - Žižkov, z důvodu změny územního plánu, dle důvodové zprávy.

208/5

Stahuje z programu jednání zastupitelstva koupi ideální ½ pozemků parc. č. st. 57/1
zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 402 m2 a parc. č. 722/2 zahrada
o výměře 246 m2 v kat. území Nové Těchanovice.

209/5

Revokuje usnesení ZM č. 1310/30 ze dne 3. 9. 2014:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1261/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové
229, 749 01 Vítkov, IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, na prodej částí pozemků
parc. č. 3204/4 a parc. č. 3204/5, vše orná půda, o souhrnné výměře cca 6000 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, dle
předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.
3. Schvaluje, v případě schválení kupní smlouvy dle bodu 1/, dohodu o narovnání
v podobě zániku závazků a přesměrování zálohy na jiný plánovaný závazek mezi
Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 229,
749 01 Vítkov, IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, z prodeje částí pozemku parc.
č. 3207/1 orná půda o výměře cca 4900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, dle předloženého návrhu dohody o narovnání.
4. Ukládá podepsat dohodu o narovnání v podobě zániku závazků a přesměrování
zálohy na jiný plánovaný závazek se jmenovanou společností, a to nejpozději do
30. listopadu 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.“

210/5

Revokuje usnesení ZM č. 51/2 ze dne 26. 11. 2014:
„1. Schvaluje prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vítkovem
a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov,
IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, na prodej částí pozemků parc. č. 3204/4 a parc.
č. 3204/5, vše orná půda, o souhrnné výměře cca 6000 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy, a to nejpozději do
30. dubna 2015.
2. Schvaluje prodloužení termínu k uzavření dohody o narovnání v podobě zániku
závazků a přesměrování zálohy na jiný plánovaný závazek mezi Městem Vítkovem
a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ:
25539388, DIČ: CZ25539388, z prodeje částí pozemku parc. č. 3207/1 orná půda
o výměře cca 4900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, dle důvodové zprávy, a to nejpozději do 30. dubna 2015.“
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211/5

212/5

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1261/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové
229, 749 01 Vítkov, IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, na prodej částí pozemků
parc. č. 3204/4 a parc. č. 3204/5, a to dle geometrického plánu č. 2914-40/2015
pozemek parc. č. 3204/24 orná půda o výměře 5996 m2 v kat. území Vítkov, dle
předloženého návrhu kupní smlouvy v odstavci 4, bodě 7 je uvedena zastavěná
plocha 50% .
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
30. června 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.
3. Schvaluje dohodu o narovnání v podobě zániku závazků a přesměrování zálohy na
jiný plánovaný závazek mezi Městem Vítkovem a spol. Ferrum Pro, s. r. o., se
sídlem Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ: 25539388, DIČ: CZ25539388, z
prodeje částí pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 4900 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, dle předloženého
návrhu dohody o narovnání.
4. Ukládá podepsat dohodu o narovnání v podobě zániku závazků a přesměrování
zálohy na jiný plánovaný závazek se jmenovanou společností, a to nejpozději do
30. června 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 728/16 ze dne 29. 8. 2012, smlouvu
o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Filipem Karpitschkou, nar.
8. 6. 1988, bytem Klokočov čp. 219, 747 47 Vítkov 3, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 2562 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. st. 388
zastavěná plocha a nádvoří a k RD čp. 219, jenž je součástí tohoto pozemku,
a k pozemku parc. č. 952/6 orná půda, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské
sítě), a to nejpozději do 31. července 2015. 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: 6/2015

Z: S,VFO
T: 6/2015

Z: VFO
T: 7/2015

213/5

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 952/22 ze dne 26. 2. 2013, smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014108 mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ
CZ24729035, zast. na základě plné moci spol. ARPEX MORAVA s. r. o., se sídlem
Ostrava - Přívoz, Teslova 873/2, PSČ 702 00, IČ 26809559, DIČ CZ26809559, zast.
zplnomocněncem Ing. Terezií Kopkovou, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl. a parc. č. 1300/3 ostpl. v kat. území Vítkov pro
podzemní vedení NN v rámci stavby „Vítkov, p. č. 1300, Želinský“, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č IP-12-8014108
Z: VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. srpna 2015. Pokud v této lhůtě
T: 8/2015
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

214/5

Stahuje z programu zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2357/1 vodní plocha
v kat. území Vítkov za účelem opravy místní komunikace Úvozní ul. ve Vítkově.

215/5

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1722/5 ostpl.
a parc. č. 3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení
vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku 1722/6 orná půda v kat. území Vítkov,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Adéla Pazderová, nar.
11. 12. 1988, bytem Dělnická 995, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného
břemene.
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2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Adélou Pazderovou, nar. 11. 12. 1988, bytem Dělnická 995, 749 01
Vítkov, jako oprávněnou z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení
vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích parc. č. 1722/5 ostpl. a parc. č.
3229/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: VFO
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. července
T: 7/2015
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.
216/5

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 2/2015, dle přílohy č. 1
v celkové výši 3.192.629,- Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 2/2015.

Z: VFO
T: 4/2015

217/5

Pověřuje radu města k vytvoření pravidel pro čerpání finančních prostředků pro osadní
výbory.

218/5

1. Schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Vítkov a Základní školou
a gymnáziem Vítkov, p. o. ve výši 325 tis. Kč na 100% předfinancování projektu
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko s názvem
„Po stopách české a polské historie 2. světové války“. Dlužná částka bude splacena
do deseti dnů od obdržení dotace jednorázovou splátkou na účet města.
2. Ukládá starostovi podepsat Smlouvu o zápůjčce.
Z: S,VFO
T: 4/2015

219/5

1. Schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Vítkov a Technickými službami města
Vítkova, p. o. ve výši 400 tis. Kč na zakoupení travní sekačky ETESIA Hydro
124 P se splatnosti 4 let.
2. Ukládá starostovi podepsat Smlouvu o zápůjčce.
Z: S,VFO
T: 4/2015

220/5

Souhlasí s umístění veřejného WC na ploše nad starou lékárnou (p.č. 745).

221/5

1. Volí Miroslava Snášela členem finančního výboru zřízeného ZM Vítkova.
2. Ukládá předat členovi finančního výboru jmenovací dekret.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: S,MS
T: 5/2015

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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