USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 2. listopadu 2011
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 410/10 do č. 453/10)
Zastupitelstvo města:
410/10 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 30.srpna, 13.září, 20.září, 29.září
a 11.října 2011.
411/10 1. Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
2. Schvaluje změnu termínu usnesení č. 1336/21/2 z 9/2011 na 9/2012.
412/10 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 2/2011, včetně přílohy č. 1, mapek 1-10,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho
místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 2/2011, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních
částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Z: VOSČ
T: 11/2011

413/10 1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 7.300,- Kč.
2. Schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 7.300,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského Z:
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na zabezpečení
S,VOVS
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 7.300,- Kč. T: 11/2011
414/10 Neschvaluje požadavek Mgr. Hany Hronzové, manželů Pavly Bolfové a Petra Bolfa, manželů Evy
Chrastinové a Kamila Chrastina a manželů Dany Stodulkové a Miloslava Stodulky na pořízení
změny územního plánu a vytvoření zahrádkové osady na části pozemku parc.č. 1327 a parc.
č. 2587/2 v katastrálním území Vítkov.
415/10 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.
416/10 1. Schvaluje 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 125,-/m2, jelikož se
jedná o podmáčený pozemek v záplavovém území Moravice a v území zvláštní povodně pod
vodním dílem.
2. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 387/9 ze dne 31. 8. 2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Stanislavem a Šárkovu Bartošovými, oba bytem Volgogradská
2402/115, 700 30 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2 + vypočtenou daň
z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
předloženého návrhu kupní smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. března 2012. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření kupní smlouvy platnosti. V případě špatných klimatických podmínek a nemožnosti
vyměření prodávaného pozemku se termín posouvá do 30. června 2012.
417/10 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 388/9 ze dne 31. 8. 2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Andreou Koválovou a Janou Podepřelovou, obě bytem Čermná ve Slezsku
10, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle předloženého
návrhu kupní smlouvy, a to každé ideální ½ této nemovitosti.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. března 2012. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření kupní smlouvy platnosti. V případě špatných klimatických podmínek a nemožnosti
vyměření prodávaného pozemku se termín posouvá do 30. června 2012.
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Z: VOSV
T: 12/2012

Z: S,VFO
T: 6/2012

Z: S,VFO
T: 6/2012

418/10 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 389/9 ze dne 31. 8. 2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Mgr. Lenkou Večerkovou a Ing. Petrem Večerkou, oba bytem
Osvobození 570, 742 83 Klimkovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2011

419/10 Revokuje usnesení ZM č. 267/6 ze dne 27. 4. 2011.
420/10 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 392/9 ze dne 31. 8.2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Jiřím Průchou, bytem Nové Těchanovice 11, 749 01 Vítkov, a dohodnutou
základní kupní cenu ve výši Kč 800.000,- + vypočtenou daň z převodu nemovitostí kupujícím
s podmínkou zachování knihovny a místnosti pro volby a schůze s občany v tomto objektu,
dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2012. Pokud v této Z: S,VFO
lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
T: 11/2011
o uzavření smlouvy platnosti.
421/10 1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 1300 orná půda o výměře cca 1000 m2 a parc. č. 1299
orná půda a parc. č. 1298/1 orná půda o souhrnné výměře cca 1100 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby 2 RD.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 1300 orná půda o výměře cca 1000 m2
a parc. č. 1299 orná půda a parc. č. 1298/1 orná půda o celkové výměře cca 1100 m2 v kat.
území Vítkov za účelem výstavby 2 RD.
422/10 1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1626 ostpl. o výměře 28 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele – zahrada u RD.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1626 ostpl. o výměře 28 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele – zahrada u RD.
423/10 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1647 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 25 m2
v kat. území Vítkov Romanu Andersovi, bytem Dělnická 817, 749 01 Vítkov, jako pozemek
tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele, za podmínky, že kupující na své
náklady zruší odpadní jímku nacházející se na tomto pozemku.
2. Schvaluje slevu kupní ceny z Kč 200,- /m2 na Kč 100,-/m2 za podmínky, že kupující na své
náklady zruší odpadní jímku nacházející se na tomto pozemku.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1647 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 25 m2 v kat. území Vítkov Romanu Andersovi, bytem Dělnická 817, 749 01 Vítkov, jako
pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele, za podmínky, že kupující na
své náklady zruší odpadní jímku nacházející se na tomto pozemku.
424/10 1. Rozhodlo prodat 2 části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměrách cca 90 m2
a cca 10 m2 v kat. území jako pozemky k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 2 části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměrách
cca 90 m2 a cca 10 m2 v kat. území jako pozemky k rekreaci.
425/10 1. Schvaluje dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář s Janem Glotzmannem, bytem Leskovec
20, 747 44 Březová, na pohledávku ve výši Kč 30.900,-, vzniklou nedoplatkem kupní ceny
z prodeje domu čp. 285 s pozemky parc. č. 650 a parc. č. 651 v kat. území Vítkov. Dlužná
částka bude uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách počínaje listopadem 2011 ve výši Kč
1.000,-.
2. Ukládá podepsat dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář se jmenovaným, a to nejpozději
do 30. listopadu 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění dlužníka,
pozbude usnesení ZM platnosti.
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Z: VFO
T: 11/2011

Z: VFO
T: 11/2011

Z: VFO
T: 11/2011

Z: VFO
T: 11/2011

Z: VFO
T: 11/2011

426/10 1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 352/1 ostpl. – ostatní komunikace o výměře 86 m2 v kat.
území Klokočov u Vítkova Vladimíru Rotterovi, bytem Klokočov 9, 747 47 Vítkov 3, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 11/2011

427/10 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1920/1 ostpl. o výměře cca 289 m2 v kat. území Vítkov
jako pozemek k výstavbě objektu s byty a nebytovými prostory pro podnikání
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1920/1 ostpl. o výměře 289 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek k výstavbě objektu s byty a nebytovými prostory pro podnikání.

Z: VFO
T: 11/2011

428/10 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 317/8 ze dne 22. 6. 2011, o schválení koupě části
pozemku parc. č. 400/1 ostpl. v kat. území Vítkov do vlastnictví města za kupní cenu Kč
32.600,-, uzavřít kupní smlouvu s Bytovým družstvem Vítkov – Švermova,Švermova 538,
749 01 Vítkov, IČ 26842840, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu s Bytovým družstvem Vítkov – Švermova, Švermova 538,
749 01 Vítkov, IČ 26842840, a to nejpozději do 31. prosince 2011.

Z: S,VFO
T: 12/2011

429/10 1. Rozhodlo koupit pozemky parc. č. 313/2 ostpl. o výměře 1528 m2 a parc. č. 313/4 ostpl.
o výměře 1265 m2 v kat. území Vítkov od Správy železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná
1003/7, Praha 1, IČ 70994234, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 215.000,-, dle
předloženého návrhu smlouvy a důvodové zprávy.
2. Neschvaluje převzetí případných ekologických závazků spojených s převzetím tohoto majetku,
povinnost plynoucí s jejich odstraňováním a skutečnost, že nebude od prodávajícího požadovat
náhradu, spojenou s odstraňováním těchto závazků, od Správy železniční dopravní cesty, s. o.,
Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7,
Z: VFO
Praha 1, IČ 70994234, a to nejpozději do 28. února 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 2/2012
smlouvy pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
430/10 1. Rozhodlo nekoupit pozemek parc. č. 1722/1 orná půda o výměře 586 m2 v kat. území Vítkov od
Taťány Pyšové, bytem Dělnická 696, 749 01 Vítkov, spoluvlastnický podíl 2/5, Alžběty
Baldíkové, bytem Lidická 611, 749 01 Vítkov, spoluvlastnický podíl 1/5, JUDr. Hany
Kožiakové, bytem Kajlovec 88, 747 41 Hradec nad Moravicí, spoluvlastnický podíl 1/5,
a Anastazie Lešinské, bytem U Letiště 1253/28, 769 01 Holešov, spoluvlastnický podíl 1/5,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 58.600,-,.
2. Ukládá informovat navrhovatele o rozhodnutí ZM.

431/10 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1715/30 ze dne 30. 6. 2010, uzavřít smlouvu
o bezúplatném převodu pozemku č. 1007991122 s Pozemkovým fondem České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vz. Krajského pracoviště pro Moravskoslezský kraj,
Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072, na převod pozemků parc.
č. 1350/7 ostpl. o výměře 1881 m2, parc. č. 1353 ostpl. o výměře 431 m2 a parc. č. 1354 ostpl.
o výměře 106 m2 v kat. území Vítkov, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1007991122 s Pozemkovým
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vz. Krajského pracoviště pro
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072,
a to nejpozději do 31. prosince 2011.
432/10 1. Rozhodlo koupit pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 292/1 o výměře 27.192 m2 v kat.
území Nové Těchanovice od Jiřího Vlčka, bytem Nové Těchanovice 24, Vítkov, jako pozemek
k zalesnění, za dohodnutou kupní cenu Kč 15,-/m2 a úhrady veškerých nákladů spojených
s převodem městem.
2. Ukládá informovat navrhovatele o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Jiřím Vlčkem, bytem
Nové Těchanovice 24, Vítkov, na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. 292/1
o výměře 27.192 m2 v kat. území Nové Těchanovice.
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Z: VFO
T: 11/2011

Z: S,VFO
T: 12/2011

Z: VFO
T: 11/2011
Z: VFO
T: 2/2012

433/10 1. Rozhodlo bezúplatně nabýt budovu čp. 97 stojící na pozemku parc. č. st. 24 zastavěná plocha
a nádvoří a pozemky parc. č. st 24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 984 m2 a parc. č. 80/2
zahrada o výměře 1258 m2, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, v kat.
území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví Města Vítkova.
2. Rozhodlo uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, na bezúplatný převod budovu čp. 97 stojící na pozemku parc.
č. st. 24 zastavěná plocha a nádvoří a pozemky parc. č. st 24 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 984 m2 a parc. č. 80/2 zahrada o výměře 1258 m2, včetně všech součástí a příslušenství
těchto nemovitostí, v kat. území Klokočov u Vítkova, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, a to nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 12/2011

434/10 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 214/4/2 ze dne 23. 2. 2011 a č. 1783/31 ze dne 1. 9.
2010, uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1008991122 s Pozemkovým fondem
České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vz. Krajského pracoviště pro
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072, na
převod pozemků parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře 1202 m2, parc. č. 212/1 orná půda
o výměře 775 m2, parc. č. 212/2 trvalý travní porost o výměře 1073 m2, parc. č. 394 zahrada
o výměře 930 m2, parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2, parc. č. 1039/1 orná
půda o výměře 2547 m2, parc. č. 1044/4 ostpl. o výměře 1366 m2, parc. č. 2243 ostpl. o výměře
211 m2, parc. č. 2245/1 orná půda o výměře 1563 m2, parc. č. 2245/4 orná půda o výměře
545 m2, a parc. č. 2249/5 trvalý travní porost o výměře 176 m2 v kat. území Klokočov
u Vítkova, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1008991122 s Pozemkovým
Z: S,VFO
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vz. Krajského pracoviště pro
T: 12/2011
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072,
a to nejpozději do 31. prosince 2011.
435/10 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 678/1 trvalý travní porost, parc.
č. 676/3 orná půda, parc. č. 676/14 ostpl. a parc. č. 676/33 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice za účelem podzemního vedení inženýrských sítí – vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 676/15 a parc. č. st. 181 a k chatě ev. č. 94 stojící na pozemku parc.
č. st. 181 v Zálužné, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a manželé David
a Marcela Levayovi, bytem tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná 6 – Nové Město, budou
oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v částech pozemků
parc. č. 678/1 trvalý travní porost, parc. č. 676/3 orná půda, parc. č. 676/14 ostpl. a parc.
č. 676/33 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice za účelem podzemního vedení inženýrských sítí
– vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 676/15 a parc. č. st. 181 a k chatě ev. č. 94 stojící na
pozemku parc. č. st. 181 v Zálužné, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a manželi Davidem a Marcelou Levayovými, bytem tř. Osvobození 1721/9, 735 06
Karviná 6 – Nové Město, jako oprávněnými z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovanými,
Z: S,VFO
a to nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 12/2011
zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
436/10 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1395/30 ze dne 10. 10. 2006, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 55739/07-025 mezi Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, a Správou železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234,
jako povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 55739/07-025 se jmenovanou
organizací, a to nejpozději do 31. prosince 2011.
437/10 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 118/3 ze dne 15. 12. 2010, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 37161/2006/SŽDC mezi Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, a Správou železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234,
jako povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
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Z: S,VFO
T: 12/2011

2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. 37161/2006/SŽDC se jmenovanou
organizací, a to nejpozději do 31. prosince 2011.

Z: S,VFO
T: 12/2011

438/10 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské ul. č. p. 17 ve Vítkově,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 17 a pozemku parc. č. 737
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši Kč 30.000,-.
3. Stanoví kritériem výběru kupujícího obálkovou metodou - nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské ul. č. p. 17 Z: VFO
ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 17 a pozemku T: 11/2011
parc. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího obálkovou metodou
fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální základní kupní cenu ve výši Kč
30.000,-.
439/10 1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 4/2011, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1-24.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 4/2011.

Z: VFO
T:
10.11.2011

440/10 Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov a škody na majetku města.
441/10 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2011/2012.
442/10 1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2011.
2. Ukládá vykrýt ztrátu z provozu koupaliště ve výši 213 314,-Kč z příspěvku na provoz
TS Vítkov.
443/10 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 na
zateplení veřejných budov na projekt „Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova
585“ včetně finanční spoluúčasti města, která činí minimálně 10 % z celkových způsobilých
výdajů.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 na
zateplení veřejných budov na projekt „Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova
585“.
444/10 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 na
zateplení veřejných budov na projekt „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově“ včetně
finanční spoluúčasti města, která činí minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 na
zateplení veřejných budov na projekt „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově“.
445/10 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školy Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvková organizace „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“ v rámci výzvy OP
přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 za účelem realizace projektu: „KUK aneb
objevujeme česká a slovenská zákoutí.
2. Schvaluje předložení žádosti prostřednictvím Základní školy Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvková organizace, o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR
2007 – 2013 za účelem realizace projektu: „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“,
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 Základní školy Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace
v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 za účelem realizace projektu:
„KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“.
4. Schvaluje financování projektu ve výši 10% z celkových oprávněných výdajů na projekt.
Celkové oprávněné náklady budou činit 51.654,20 EUR (tj. 1.343.009,20 Kč), 10% z těchto
nákladů bude činit 5.165,42 EUR (tj. 134.300,92 Kč).
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Z: VOS
T: 12/2011

Z: VOS
T: 2/2012

Z: VOS
T: 2/2012

446/10 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Vybavení zahrady městské
knihovny“včetně finanční spoluúčastí města, která činí 10 % z celkových předpokládaných
nákladů na projekt.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Vybavení zahrady městské knihovny“.

447/10 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Vybavení výstavní síně“
včetně finanční spoluúčastí města, která činí 10 % z celkových předpokládaných nákladů na
projekt.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Vybavení výstavní síně“.

448/10 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Parčík za kulturním domem“
včetně finanční spoluúčastí města, která činí 10 % z celkových předpokládaných nákladů na
projekt.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Parčík za kulturním domem“.

449/10 1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného svěřeného movitého majetku Technických služeb města
Vítkova příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
i.č. 6-445-53
AVIA A 21.1 Furgon
i.č. 6-34.10.2-62
Škoda PICK-UP 1,3 LXi.
2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek z používání a evidence Technických služeb města Vítkova,
příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov
i.č. 6-445-53
AVIA A 21.1 Furgon
i.č. 6-34.10.2-62
Škoda PICK-UP 1,3 LXi.
3. Ukládá nabídnout vyřazený majetek k odprodeji za cenu:
Cena
Nabídková cena:
dle ZP
i.č. 6-445-53
AVIA A 21.1 27 000,-Kč
25 000,-Kč
Furgon
bez DPH
včetně DPH.
4. Pověřuje RM v případě nezájmu o vyřazené věci za schválenou nabídkovou cenu stanovit novou
výši ceny.
450/10 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2010 do 30.9.2011.
2. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2011 do
30.9.2012, včetně návrhů na odměny pro členy.

451/10 1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2012.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2013.

453/10 Bere na vědomí zápisy kontrolního výboru z provedených kontrol.

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 02. 11. 2011

Z: VOS
T: 11/2011

Z: VOS
T: 11/2011

Z: ŘTS
T: 11/2011

Z: ŘTS
T: 11/2011

Z: VVS
T: 12/2011
Z: př.+zap.
výborů
T: 10/2012

Z: T
T: 12/2012

452/10 Bere na vědomí zprávu o přepravě pacientů do nemocnice v Novém Jičíně od 1. září 2011.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Z: VOS
T: 11/2011

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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