USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 29. srpna 2012
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 679/16 do č. 732/16 )
Zastupitelstvo města:
679/1 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 26.června a 31.července 2012.
6
680/1
6

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

681/1
6

1. Ruší pobočku Městské knihovny Vítkov v Nových Těchanovicích ke dni 31. 12. 2012.
2. Ukládá informovat Ministerstvo kultury ČR o zrušení knihovny.

3. Ukládá připravit podklady na odprodej nebo pronájem vybavení a knižního fondu knihovny
v Nových Těchanovicích.

Z: VOK
T:
9/2012
Z: VOK
T:
10/2012

682/1
6

1. Schvaluje přijetí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Lidé Vítkovska 2012“ ve výši 50.000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Lidé Vítkovska 2012“ mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava.
3. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z:
S,VOK
T:
9/2012

683/1
6

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov za I. pololetí roku 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Vítkov za rok 2012.

Z: VOS
T:
2/2013

684/1
6

1. Souhlasí s přijetím finančního daru 30 000,- Kč na činnost mažoretek od firmy SEVEN SPORT
s.r.o., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 30 000,- Kč od firmy SEVEN SPORT s.r.o., do účetnictví Z: ŘSVČ
příspěvkové organizace SVČ Vítkov, Bezručova 585.
T:
9/2012

685/1
6

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence telefonní ústředny a parních kotlů ze Základní
školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava, p.o dle důvodové zprávy.
2. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku telefonní ústředny a parních kotlů ze Základní školy Z: ŘZŠ
Vítkov, Komenského 754, okres Opava, p.o dle důvodové zprávy.
T:
12/2012

686/1
6

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Sběrný dvůr Vítkov na odstavné ploše
v Dělnické ulici“ v rámci 40. výzvy OPŽP, prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění
nakládání s odpady.
2. Souhlasí se spolufinancováním ve výši 10 % z celkových nákladů na projekt.
3. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Sběrný dvůr Vítkov na odstavné ploše v Dělnické ulici“
v rámci 40. výzvy OPŽP, prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.
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Z: VOS
T:
10/2012

687/1
6

688/1
6

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení kompostárny o zařízení na zpracování
BRKO a BRO“ v rámci 40. výzvy OPŽP, prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění
nakládání s odpady.
2. Souhlasí se spolufinancováním ve výši 10 % z celkových nákladů na projekt.
3. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Vybavení kompostárny o zařízení na zpracování BRKO a
BRO“ v rámci 40. výzvy OPŽP, prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání
s odpady.

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 41 822,-Kč za Helenou
Kováčovou za nájem,služby a odpady, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši 41 822,-Kč za
Helenou Kováčovou.

689/1
6

Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2012.

690/1
6

1. Rozhodlo neposkytnout dotace města na II. pololetí roku 2012 těmto subjektům:
• Sportovnímu klubu ledního hokeje Vítkov
• Paní Evě Řehulkové z Vítkova.
2. Ukládá informovat dotčené subjekty o rozhodnutí ZM.

Z: VOS
T:
10/2012

Z: ŘSBF
T:
9/2012

Z: VFO
T:
9/2012

691/1
6

Rozhodlo poskytnout dotace města na II. pololetí roku 2012 v celkové výši Kč 160.000,- vybraným
subjektům.

692/1
6

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 7.200,- na projekt „ Za historií našeho kraje“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Základní školou Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvkovou organizací, Opavská 22,
Vítkov, IČ 47813156.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 4.400,- na projekt „Adaptační programy pro
nové kolektivy – Moje nová třída“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvkovou organizací,
Komenského 754, Vítkov, IČ 69987181.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 1.700,- na projekt „ Divadelní představení“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvkovou organizací, Husova 629,
Vítkov, IČ 70996288.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

693/1
6

694/1
6

695/1
6

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 7.000,- na projekt „Mezinárodní koncert žáků a
metodické dny učitelů, Nyíregyháza, Maďarsko“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J.
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní uměleckou školou, Vítkov, Lidická 639, příspěvkovou
organizací, Lidická 639, Vítkov, IČ 47813598.
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2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

696/1
6

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 6.000,- na projekt „Komfortněji
na lezecké stěně“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Gymnáziem,Vítkov, Komenského 145, příspěvkovou organizací, Komenského 145,
Vítkov, IČ 47813105.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde Z: VFO
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
T:
poskytnutí dotace platnosti.
9/2012

697/1
6

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 4.000,- na projekt „Udržování a rozvíjení
romských tradic a moderních tanečních trendů“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1, příspěvkovou
organizací, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

698/1
6

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 9.000,- na projekt „XIV. ročník
regionální kadeřnické soutěže“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ
00300870 a Střední školou, Vítkov - Podhradí, příspěvkovou organizací, Vítkov – Podhradí 2066,
IČ 14616068.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde Z: VFO
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
T:
poskytnutí dotace platnosti.
9/2012

699/1
6

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,- na projekt „Reprezentace mažoretek na
ME ve Francii“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou organizací, Bezručova 585, Vítkov, IČ 73214892.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde Z: VFO
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
T:
poskytnutí dotace platnosti.
9/2012

700/1
6

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši Kč 1.600,- na projekt „Činnost v oblasti
sociální a kulturní“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – základní organizací Vítkov, Budišovská
875, občanským sdružením, IČ 75029898.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 2.400,- na projekt „ Doplnění vybavení
kuchyně, snížení emisí“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Českým svazem chovatelů – Základní organizací Vítkov, Oderská 180 Vítkov,
občanským sdružením, IČ 75019582.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,- na projekt „ Provádění
canisterapie jako sociální rehabilitace pro občany na Vítkovsku“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Cantes Opava, canisterapie Opavsko, Wolkerova 835,
Vítkov, občanským sdružením, IČ 72066024.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení

Z: VFO
T:

701/1
6

702/1
6
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poskytnutí dotace platnosti.
703/1
6

704/1
6

705/1
6

706/1
6

707/1
6

708/1
6

709/1
6

9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 14.000,- na projekty „Mladí hasiči
Vítkov“ a „Sportovní družstva SDH – muži, ženy“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J.
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem
dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, občanským sdružením,IČ 66738881.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,- na projekt „ Nájem tělocvičny“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Karate klubem
Vítkov, Skřivančí pole 884, Vítkov občanským sdružením, IČ 68177593.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 9.600,- na projekt „ Setkání družebních měst na
turnaji k 40. výročí st. tenisu a turnaj o putovní pohár družebních měst“ uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Sdružením stolních tenistů města Vítkova,
Školní 329, Vítkov, občanským sdružením, IČ 68941935.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 4.000,- na projekt „Údržba travnaté
plochy
+ údržba šaten“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Fotbal clubem Klokočov, Klokočov 34, Klokočov, občanským sdružením,
IČ 26996073.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 17.000,- na projekt „Sport pro
všechny věkové kategorie“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a TJ Sokolem Klokočov, Klokočov, občanské sdružení, IČ 47812133.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 27.000,- na projekty „Materiální zabezpečení
pro okresní přebor družstev v šachu“, „Provoz oddílu kopané – Zabezpečení celoroční činnosti
oddílu“ a „Provoz oddílu nohejbalu – nohejbal 2012/2013“ uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, Husova 653,
Vítkov, občanským sdružením, IČ 44941412.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 17.100,- na projekt „Vítkovská lávka v novém
kabátě, Otevírání léta a Zavírání léta“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČ 00300870 a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací, Dělnická
705, Vítkov IČ 00037494.
2. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 27. září 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení
poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012
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710/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 647/15 ze dne 27. 6. 2012, smlouvu 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, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí,
dle přiloženého návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanou, a to nejpozději do
Z:
30. listopadu 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude S,VFO
usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
T:
11/2012

711/1
6

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 153/10 ostpl. o výměře 3831 m2 v kat. území Vítkov za účelem
skladování dřeva a jeho prodeje.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 153/10 ostpl. o výměře 3831 m2 v kat. území
Vítkov za účelem skladování dřeva a jeho prodeje.

712/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 636/15 ze dne 27. 6. 2012, směnnou smlouvu Městem
Vítkovem a Ing. Pavlou Sojovou, bytem Masarykova třída 126/14, 746 01 Opava, na směnu části
pozemku parc. č. st. 87 stpl. o výměře cca 34 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem),
ve vlastnictví města, za část pozemku parc. č. 841/11 zahrada
o výměře cca 34 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), jenž je ve vlastnictví
p. Pavly Sojové, dle přiloženého návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Případný cenový
rozdíl, vyplývající z rozdílných výměr převáděných pozemků, p. Pavla Sojová doplatí. Základní
kupní cena bude počítána ve výši Kč 250,-/m2. Náklady na vypracování geometrického plánu
uhradí společně, a to každý ve výši 50 %.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. prosince 2012. Pokud v
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T:
9/2012

Z:
S,VFO
T:
12/2012

713/1
6

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. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. listopadu 2012. Pokud v
Z:
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
S,VFO
o uzavření smlouvy platnosti.
T:
11/2012

714/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 646/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi Městem
Vítkovem a manželi Jindřichem Thomasem a MUDr. Evou Thomasovou, oba bytem Alšova 18,
746 01 Opava, na prodej části pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 313-3a/2012 pozemku parc. č. 662/23 trvalý travní porost
o výměře 38 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.

715/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 639/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi Městem
Vítkovem a manželi Vojtěchem a Stanislavou Jurákovými, oba bytem Jurečkova 31,
746 01 Opava, na prodej části pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického
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Z:
S,VFO
T:
11/2012

plánu č. 313-3a/2012 pozemku parc. č. 662/21 trvalý travní porost o výměře 197 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.

Z:
S,VFO
T:
11/2012

716/1
6

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 Stadická1317/15, 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
Z:
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
S,VFO
o uzavření smlouvy platnosti.
T:
11/2012

717/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 641/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi Městem
Vítkovem a manželi Jindřichem Thomasem a MUDr. Evou Thomasovou, oba bytem Alšova 18,
746 01 Opava, na prodej části pozemku parc. č. st. 216 stpl., a to dle geometrického plánu č. 23133b/2012 pozemku parc. č. 1026 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
Z:
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
S,VFO
o uzavření smlouvy platnosti.
T:
11/2012

718/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 642/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi Městem
Vítkovem a Mgr. Alexandrou Vavrečkovou, bytem Křižíkova 11, 746 01 Opava, na prodej
pozemku parc. č. 815/2 ostpl. o výměře 326 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 125,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. listopadu 2012. Pokud v této Z:
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
S,VFO
o uzavření smlouvy platnosti.
T:
11/2012

719/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 643/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi Městem
Vítkovem a Zdeňkem Olbrechtem, bytem Nové Těchanovice 6, 749 01 Vítkov, na prodej pozemků
parc. č. 32/2 zahrada o výměře 406 m2 a parc. č. 33 zahrada
o výměře 46 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu 2012. Pokud v
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

720/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 644/15 ze dne 27. 6. 2012, kupní smlouvu mezi Městem
Vítkovem a Vladimírem Nedopílkem, bytem B. Němcové 15, 746 01 Opava, na prodej části
pozemku parc. č. 662/15 ostpl. o výměře cca 365 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v k. ú. Nové Těchanovice,
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Z:
S,VFO
T:
11/2012

za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince 2012. Pokud v této Z:
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
S,VFO
o uzavření smlouvy platnosti.
T:
12/2012
721/1
6

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 797/6 zahrada o výměře 85 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada
u RD žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 797/6 zahrada o výměře 85 m2 v kat. území Vítkov Z: VFO
jako zahrada u RD žadatelů.
T:
9/2012

722/1
6

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 797/7 zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 797/8 zahrada
o výměře 36 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada u RD žadatelů.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 797/7 zahrada o výměře 59 m2 a parc.
č. 797/8 zahrada o výměře 36 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada u RD žadatelů.

Z: VFO
T:
9/2012

723/1
6

1. Neschvaluje odklad termínu podpisu kupní smlouvy o 1 rok, tj. 31. 8. 2013, panu Radimu Kiššovi,
bytem Květinová 999, 749 01 Vítkov, za prodej pozemků parc. č. 1803/10 orná půda o výměře 598
m2 a parc. č. 1805/2 orná půda o výměře 210 m2 v kat. území Vítkov.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T:
9/2012

724/1
6

Revokuje usnesení ZM č. 638/15 ze dne 27. 6. 2012:
„7. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 1550 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě
průmyslového objektu v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově“.

725/1
6

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 4900 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Vítkov jako pozemek k výstavbě objektu k podnikání
v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 4900 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Vítkov jako pozemek k výstavbě objektu
k podnikání v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově.

Z: VFO
T:
9/2012

726/1
6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 324/8 ze dne 22. 6. 2011, smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8010102/1 pro přípojku NN pro RD v rámci stavby „Vítkov, Klokočov, Josef
Dobocký, parc. č. 2138/2, přípojka NN pro RD“ 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 Andreou Praskovou, DiS, bytem Zahradní 327, 747 22 Dolní Benešov,
IČ: 87065690, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8010102/1 se jmenovanou
Z:
společností, a to nejpozději do 30. listopadu 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
S,VFO
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti. T:
11/2012

727/1
6

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 1892 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky k objektu bez čp.
stojícímu na pozemku parc. č. 1809/2 a k pozemku 1809/2 stpl. v kat. území Vítkov, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Miloslav Stodulka, bytem Opavská 912, 749 01
Vítkov, bude oprávněným z věcného břem. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
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728/1
6

729/1
6

stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Miloslavem Stodulkou,
bytem Opavská 912, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1892 ostpl.
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu 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:
11/2012

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 2562 ostpl. v kat. území Klokočov
u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemku 952/6 orná půda
v kat. území Klokočov u Vítkova, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Filip
Karpitschka, bytem Klokočov 102, 747 47 Vítkov 3, bude oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Filipem Karpitschkou,
bytem Klokočov 102, 747 47 Vítkov 3, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 952/6 orná půda v kat. území
Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu 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:
11/2012

1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 4/2012, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1 až 14.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 4/2012.

Z: VFO
T:
10.9.201
2

730/1 1. Bere na vědomí vyhodnocení činnosti kontrolního výboru za I.pololetí 2012.
6
2. Bere na vědomí plán práce kontrolního výboru na II. pololetí roku 2012.
731/1
6

1. Bere na vědomí petici za obnovení „PENDOLÍNA“ Vítkov – Nový Jičín – Vítkov.
2. Nesouhlasí se znovuobnovením dopravy pacientů na náklady města mezi Vítkovem
a nemocnicí v Novém Jičíně.
3. Ukládá zaslat odpověď se stanoviskem města k petici.

4. Ukládá zjistit jiné možnosti zajištění přepravy pacientů mezi Vítkovem a Novým Jičínem.

732/1
6

Bere na vědomí dopis pana Dušana Jedličky o připravovaném místním referendu.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 29. 08. 2012

_______________________________
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Z: S
T:
9/2012
Z: S
T:
10/2012

starosta
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