USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 2. září 2020
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 759/14 do č. 801/14)
Zastupitelstvo města:
759/14 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 23.června, 27.července
a 4.srpna 2020.
760/14

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

761/14

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvkové organizace, IČO: 00489557, za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvkové organizace, IČO: 00489557, za rok 2020.

Z: VOS
T: 3/2021

762/14

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvkové organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494, za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova, Z: VOS
příspěvkové organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494, za rok 2020.
T: 3/2021

763/14

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181 za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov, Z: VOS
p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181, za rok 2020.
T: 3/2021

764/14

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO: 7096288 za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO: 7096288, za rok 2020.

Z: VOS
T: 3/2021

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892 za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892, za rok 2020.

Z: VOS
T: 3/2021

1. Schvaluje přijetí dotace pro Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace, Komenského 754, 749 01 Vítkov od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ve výši 994 269,- Kč na realizaci projektu „Úspěšně v základním
vzdělávání II“.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov o usnesení zastupitelstva města.

Z: VOS
T: 9/2020

765/14

766/14

767/14

768/14

1. Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt Senior Point Vítkov 2021.
2. Schvaluje spolufinancování realizace projektu Senior Point Vítkov 2021 ve výši 30 %
celkových ročních nákladů projektu.
3. Ukládá podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Senior Point Vítkov 2021“.
4. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2021 finanční prostředky na
realizaci projektu „Senior Point Vítkov 2021“ ve výši minimálně 30% celkových
ročních nákladů projektu.
1. Bere na vědomí registraci akce „8 TI Vítkov“ vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj.
2. Pověřuje Radu města Vítkova ke schválení přijetí dotace na základě Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na realizaci akce „8 TI Vítkov“ pouze pro tuto akci. I nadále si
zastupitelstvo vyhrazuje právo rozhodování o přijetí dotací.
3. Ukládá po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložit Radě města ke schválení
přijetí dotace na akci „8 TI Vítkov“.
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Z: VOS
T: 9/2020
Z: VFO,VOS
T: 12/2020

Z: VOS
T: 9/2020

769/14

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 17 553,84 EUR na projekt „Kudy tudy na odpady“
v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg VA Česká republika – Polsko.
2. Schvaluje smlouvu č. ERS-CZ/2019/2146 o financování mikroprojektu „Kudy tudy na
odpady“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. ERS-CZ/2019/2146 o financování
Z: VOS
mikroprojektu „Kudy tudy na odpady“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
T: 10/2020
v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

770/14

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku 2021.

771/14

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 70.000,- Kč na tyto projekty:
„Oddíl kopané – podpora pro trenéry 50.000,-Kč, Oddíl boxu – podpora pro trenéry
20.000,- Kč“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov,
IČO: 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, 74901 Vítkov,
IČO: 44941412.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a organizací
Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s., IČO: 44941412 do konce října 2020.

Z: VFO
T: 9/2021

Z: VFO
T: 10/2020

772/14

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.000,-Kč na projekt „Vrchařská koruna
Oderska“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO:
00300870 a
, narozenou dne
, bytem
1
.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a
, Z: VFO
narozenou dne
, bytem
do konce října 2020.
T: 10/2020

773/14

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na projekt „Volnočasové
aktivity členů ZO SPCCH Vítkov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 74901 Vítkov, IČO: 00300870 a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR,
z.s. základní organizací Vítkov, Budišovská 877, 74901 Vítkov, IČO: 75029898.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Svazem postižených Z: VFO
civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizací Vítkov, Budišovská 877, 74901
T: 10/2020
Vítkov, IČO: 75029898 do konce října 2020.

774/14

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na projekt „4. ročník
Výstavy a bonitace německých ovčáků “ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO: 00300870 a Klubem sportovní kynologie Vítkov –
Klokočov, z.s., Nová 443, 74901 Vítkov, IČO: 07780923.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Klubem sportovní
kynologie Vítkov – Klokočov, z.s., Nová 443, 74901 Vítkov, IČO: 07780923 do konce
října 2020.

Z: VFO
T: 10/2020

775/14

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč na projekt „Záchranná stanice
Bartošovice“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO:
00300870 a ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Bartošovice 146, 74254 Bartošovice, IČO:
47657901.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a ZO ČSOP Nový
Z: VFO
Jičín 70/02, Bartošovice 146, 74254 Bartošovice, IČO: 47657901 do konce října 2020.
T: 10/2020

776/14

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace města na II. pololetí roku 2020 v celkové výši
112.000,- Kč vybraným subjektům uvedeným v příloze č. 1.
2. Rozhodlo neposkytnout individuální dotaci města na II. pololetí roku 2020, a to
Českému svazu chovatelů z.s., ZO Vítkov, Oderská 180, 749 01 Vítkov, IČO 75019582.
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777/14

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 173 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2
v kat. území Větřkovice u Vítkova
, nar.
, trvale bytem
, jako zahrada u RD žadatele
, za
2
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 100,-/m , dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 173 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 8 m2 v kat. území Větřkovice u Vítkova
, nar.
,
trvale bytem
,
, jako zahrada u RD žadatele
e
, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2.

Z: VFO
T: 9/2020

778/14

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 65 m2 v kat. území
Vítkov
, nar.
, trvale bytem
, jako
zahrada u RD čp.
, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
600,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením dle bodu 1/ a v souladu s usnesením ZM č. 702/12 ze
dne 29. 4. 2020, kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
u
, nar.
, trvale bytem
jako kupující, na
prodej pozemku parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 65 m2 v kat. území Vítkov za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 11/2020
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

779/14

1. Schvaluje slevu kupní ceny

780/14

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 130 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem a polohopisným záznamem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če.
v chatovišti U Dubu, za základní
kupní cenu dle „Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí města“ a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu kupujícím.
2. Schvaluje slevu kupní ceny
, nar.
, trvale bytem
,
, za prodej části pozemku parc. č. 2594/1 v kat.
území Vítkov jako pozemek k rekreaci, a to ve výši 50 % pro svažitou a zamokřenou
část pozemku a ve výši 25 % pro zamokřenou část pozemku a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu kupujícím, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
Z: VFO
o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem a polohopisným
T: 11/2020
záznamem) v kat. území Vítkov
, nar.
, trvale bytem
a
, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če.
v chatovišti U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 375,-/m2 pro svažitou
a zamokřenou část pozemku a ve výši Kč 562,50/m2 pro zamokřenou část pozemku
s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení geometrického plánu a
polohopisného záznamu žadatelem nejpozději do 30. listopadu 2020.

, nar.
, trvale bytem
á
, za prodej části pozemku parc. č. 2594/1 v kat. území
Vítkov, a to dle geometrického plánu č. 3547-66/2020 díl „a“ o výměře 162 m2, který je
přisloučen k pozemku žadatelky parc. č. 2664 jako pozemek k rekreaci,
a to ve výši 50 %, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 740/13 ze dne 24. 6. 2020, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupující, na prodej části
pozemku parc. č. 2594/1 v kat. území Vítkov, a to dle geometrického plánu
č. 3547-66/2020 díl „a“ o výměře 162 m2, který je přisloučen k pozemku žadatelky parc.
č. 2664 jako pozemek k rekreaci, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 375,/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení T: 11/2020
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
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781/14

782/14

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 2520/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře cca 85 m2 kat. území Klokočov u Vítkova
, nar.
,
trvale bytem
, jako pozemek u RD žadatelky
6
, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek dotčený stavbou „Stavební úpravy místní
komunikace – příjezd k rodinnému domu
“, ve vlastnictví České
republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774,
DIČ CZ01312774, a to pozemek parc. č. 379/5 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 276 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá FO požádat Českou republiku - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 379/5
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 276 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova.
1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 2302 vodní plocha – vodní nádrž umělá o výměře
34524 m2 v kat. území Vítkov.
2. Ukládá FO prověřit nepovolené stavby na pozemku města parc. č. 2301/1 orná půda,
nepovolené rozšíření tzv. vrátnice a způsob využití této vrátnice postavené na pozemku
parc. č. 2295/2 lesní pozemek v kat. území Vítkov.

Z: VFO
T: 9/2020

Z: VFO
T: 12/2020

783/14

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost v kat. území Nové
Těchanovice
, nar.
, trvale bytem
1
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele – scelení
pozemků za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost v kat. území Z: VFO
Nové Těchanovice
, nar.
, trvale bytem
é
T: 11/2020
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatele – scelení pozemků za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2.

784/14

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 741/13 ze dne 24. 6. 2020, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupující, na prodej pozemku parc. č. 211/3
zahrada o výměře 264 m2 a části pozemku parc. č. 209/1 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 3346-171/2019 pozemku parc. č. 209/4 ostatní plocha o výměře
8 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 12.144,-, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.
Z: S,VFO
T: 11/2020
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

785/14

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 739/13 ze dne 24. 6. 2020, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupující, na prodej pozemku
parc. č. 662/26 ostatní plocha o výměře 87 m2 v kat. území Nové Těchanovice za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

786/14

Z: S,VFO
T: 11/2020

1. Schvaluje Memorandum o spolupráci při změně územního plánu a směně pozemků mezi
městem Vítkov a
, bytem
a
, bytem
a Vítkovskou
zemědělskou s,r,o,, IČO 25367927 se sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov a Víítkovskou
Energy, IČO 29617665 se sídlem Klokočoc 61,747 47 Vítkov.
2. Ukládá podepsat memorandum a zahájit kroky vyplývající z tohoto memoranda.
Z: S,MS,VFO
T: 9/2020
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787/14

Schvaluje odklad splátky kupní ceny ve výši Kč 486.057
, nar.
.
, trvale bytem
,a
, nar.
.
, trvale bytem
, doručovací
adresa
, za prodej pozemku parc. č. 1304/4 orná půda
o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov z důvodu poklesu příjmů po dobu pandemie
COVID-19, a to o jeden rok.

788/14

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1330 ostatní plocha –
ostatní komunikace v kat. území Vítkov, za účelem zřízení podzemního vedení
vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1329/6 ostatní plocha a k plánované výstavbě
RD na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a
a
, nar.
, bytem
, bude oprávněnou
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 200,-/m + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
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
, nar.
, bytem
, jako
oprávněnou z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1330 ostatní plocha – ostatní
komunikace k pozemku parc. č. 1329/6 ostatní plocha a k plánované výstavbě RD na
tomto pozemku v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
Z: S,VFO
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou a to nejpozději do 30. listopadu 2020.
T: 11/2020
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.

789/14

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemku parc. č. 104/12 ostatní plocha –
jiná plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. st.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům
zahrada a parc. č. 105 zahrada, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a
, nar.
,a
, nar.
,
bytem
, budou
oprávněnými z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 200,-/m + DPH
v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
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
, nar.
,a
, nar.
,
bytem
, jako oprávněnými z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 104/12 ostatní plocha – jiná plocha k pozemkům parc. č. st.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům
zahrada a parc. č. 105 zahrada v kat. území Nové Těchanovice, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
Z: S,VFO
právu umístit a provést stavbu se jmenovanými a to nejpozději do 30. listopadu 2020.
T: 11/2020
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

790/14

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1339/26 ze dne 27. 6. 2018, smlouvu o zřízení
věcného břemene- služebnosti č. IV-12-8014925/VB01 pro stavbu „Vítkov, 508/1,
Buchwald, smyčka kNN“, v pozemku parc. č. 467/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol.
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 24. 4. 2019, evid.
č. PM/II-169/2019, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ:
46580646, DIČ: CZ46580646, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou společností, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 30. listopadu 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 11/2020
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
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791/14

1. Bere na vědomí žádost o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřené dne 19. 6. 2020 mezi městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a
, nar.
, bytem
,a
u
, nar.
, bytem
, jako oprávněnými
z věcného břemene.
2. Souhlasí se zrušením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené
dne 19. 6. 2020 mezi městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a
u
, nar.
, bytem
,a
,
nar.
bytem
, jako oprávněnými z věcného břemene,
z důvodu nenaplnění čl. I. a čl. II. této smlouvy

792/14

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 748/13 ze dne 24. 6. 2020, směnnou smlouvu
mezi Městem Vítkovem, na straně jedné, a ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, na straně druhé, na směnu pozemků města parc.
č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2, parc. č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2 a parc. č.
2596 ostpl. o výměře 367 m2, vše v kat. území Klokočovu Vítkova, za pozemek parc. č.
2872 ostpl. o výměře 530 m2 v kat. území Vítkov, ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s. p.,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, bez finančního vyrovnání,
a to zejména z důvodů: úspory nákladů na opravu komunikace, snížení nákladů na zimní
údržbu, zlepšení dopravní obslužnosti obyvatel místní části a příjezdu k objektu
v majetku města (areál SŠ Podhradí), dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovaným podnikem, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. října 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení ZM
T: 10/2020
platnosti.

793/14

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení
a
, bytem
, na zateplení domu, včetně nátěru fasády
a na výměnu okapů a svodů na rodinném domě na adrese
, ve výši
100.000, -- Kč a dobou splatnosti 6 let při úrokové sazbě 2 % p. a.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov
a
a
, bytem
, na
zateplení domu, včetně nátěru fasády a na výměnu okapů a svodů na rodinném domě na
adrese
, ve výši 100.000, -- Kč a dobou splatnosti 6 let při úrokové
sazbě 2 % p. a. dle předloženého návrhu.

794/14

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení panu
i
, bytem
na vybudování solárního systému na
rodinném domě na adrese
, ve výši 200.000, -- Kč a dobou splatnosti
10 let při úrokové sazbě 2 % p. a.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov
a panem
, bytem
, Vítkov na vybudování solárního
systému na rodinném domě na adrese
, ve výši 200.000, -- Kč a dobou
splatnosti 10 let při úrokové sazbě 2 % p. a. dle předloženého návrhu.

Z: VFO,S
T: 9/2020

Z: VFO,S
T: 9/2020

795/14

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení paní
,
bytem
, na modernizaci kuchyně v rodinném domě na adrese
, ve výši 190.000, -- Kč a dobou splatnosti 5 let při úrokové sazbě 2 %
p. a.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov a paní Z: VFO,S
, bytem
na modernizaci kuchyně v
T: 9/2020
rodinném domě na adrese
, ve výši 190.000, -- Kč a dobou splatnosti
5 let při úrokové sazbě 2 % p. a. dle předloženého návrhu.

796/14

1. Rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Technické služby města
Vítkova, p. o., Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494, ve výši 850.000, -- Kč na nákup
nového svozového vozidla.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a organizací Z: VFO,S
Technické služby města Vítkova, p. o., Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494, ve výši
T: 9/2020
850.000, -- Kč na nákup nového svozového vozidla.
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797/14

1. Schvaluje změnu účelu využití dotace Tělovýchovné jednotě Klokočov, z.s. Klokočov
32, 747 47 Vítkov dle předložené žádosti.
2. Ukládá finančnímu odboru vzít na vědomí změnu využití dotace při závěrečném
vyúčtování dle předložené žádosti.

Z: VFO
T: 1/2021

798/14

1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Prostřední Dvůr v celkové výši
90 000 Kč na účely uvedené v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Prostředního Dvora o usnesení
Z: MS
zastupitelstva.
T: 9/2020

799/14

1. Rozhodlo koupit areál TQM – holding s.r.o. na parc. č. 1737/2, 1741/1, 1741/2, 1740
v k. ú. Vítkov.
2. Ukládá jednat o výši a formě kupní ceny dle důvodové zprávy.

Z: S,MS
T: 9/2020
Z: S,MS
T: 9/2020

3. Ukládá informovat vedení TQM – holding s.r.o. o usnesení zastupitelstva.
800/14

801/14

1. Bere na vědomí rezignaci p.
a
na členy osadního
výboru místní části Lhotka.
2. Určuje p.
, bytem
a p.
, bytem
, členy osadního výboru místní části Lhotka.
3. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.

a
Z: MS
T: 9/2020

Bere na vědomí zápis a usnesení ze 14. jednání finančního výboru ze dne 31.8.2020.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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