USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 14. prosince 2011
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 454/11 do č. 503/11 )
Zastupitelstvo města:
454/11 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 31.října, 9.listopadu a 22.listopadu 2011.
455/11 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
456/11 Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2011.
457/11 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů za rok 2011 a připravovaných na
rok 2012 a o regionálním rozvoji města.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů za rok 2012 a připravovaných na
rok 2013.

Z: VOS
T: 11/2012

458/11 Revokuje usnesení ZM č. 373/9 ze dne 31. 8. 2011: „Zastupitelstvo Města Vítkova souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt „Rekonstrukce hřiště,
vybudování parkoviště a přístupových chodníků u Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres
Opava, příspěvková organizace“.
459/11 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt „Modernizace
Základní školy Vítkov, Komenského 754“.
2. Schvaluje závazek města splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech nezpůsobilých
výdajů a způsobilých výdajů ve výši 15 %, včetně předfinancování jednotlivých etap projektu.
Veškeré financování bude realizováno rozpočtovým opatřením v rozpočtu města Vítkova pro
rok 2012.
3. Schvaluje závazek města zajistit udržitelnost projektu a provoz výsledků projektu a to
minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti.
460/11 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko, v rámci oblasti podpory 3.2 – Subregionální centra, na projekt „Rekonstrukce
objektu kina, Komenského č. p. 139, Vítkov“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, Z: VOS
v rámci oblasti podpory 3.2 – Subregionální centra, na projekt „Rekonstrukce objektu kina,
T: 2/2012
Komenského č. p. 139, Vítkov“.
461/11 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
v kombinovaném programu na zateplení veřejných budov a výměnu tepelného zdroje na
projekt „Energetické úspory objektu ubytovny SVČ 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 kombinovaném
programu na zateplení veřejných budov a výměnu tepelného zdroje na projekt „Energetické
úspory objektu ubytovny SVČ v Klokočově“.
462/11 1. Bere na vědomí přijetí dotace ve výši 4 168 072,22 Kč na investiční akci „Plynofikace
hnědouhelné kotelny Selská“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 –
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší.
2. Bere na vědomí „Potvrzení o přijetí dotace“.
463/11 1. Schvaluje závazek spolupráce s Tělovýchovnou jednotou Vítkov spočívající v zajištění
spolufinancování investičního dotačního projektu Stavební úpravy stávajícího fotbalového hřiště
Vítkov, který uvedená sportovní organizace žádá svým jménem spolu s žádosti o dotaci do
dotačního programu MŠMT, Program 133510, subtitul 133512.
2. Schvaluje kofinancování projektu z rozpočtu města ve výši 22% z celkových investičních
nákladů akce.
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Z: VOS
T: 4/2012

464/11 1. Schvaluje přijetí dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 na projekt
„Památky – nedílná součást rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu“.
2. Schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
č. ERS-CZ/2011/02637 na projekt „Památky – nedílná součást rozvoje přeshraniční spolupráce
v oblasti cestovního ruchu“ mezi Euroregionem Silesia – CZ, Horní nám. 69, 746 26 Opava,
zastoupený předsedou Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a městem Vítkov se sídlem náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov zastoupené Ing. Pavlem Smolkou, starostou města.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Z: S,VOS
Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
T: 1/2012
republika 2007 – 2013 č. ERS-CZ/2011/02637 na projekt „Památky – nedílná součást rozvoje
přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu“ mezi Euroregionem Silesia – CZ, Horní
nám. 69, 746 26 Opava, zastoupený předsedou Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a městem
Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov zastoupené Ing. Pavlem Smolkou,
starostou města.
465/11 1. Schvaluje přijetí dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 na projekt
„Nové poznatky v nových kurzech“.
2. Schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
č. ERS-CZ/2011/02623 na projekt „Nové poznatky v nových kurzech“ mezi Euroregionem
Silesia – CZ, Horní nám. 69, 746 26 Opava, zastoupený předsedou Prof. PhDr. Zdeňkem
Jiráskem, CSc. a městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov zastoupené
Ing. Pavlem Smolkou, starostou města.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Z: S,VOS
T: 1/2012
Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007 – 2013 č. ERS-CZ/2011/02623 na projekt „Nové poznatky v nových kurzech“
mezi Euroregionem Silesia – CZ, Horní nám. 69, 746 26 Opava, zastoupený předsedou Prof.
PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov zastoupené Ing. Pavlem Smolkou, starostou města.
466/11 1. Souhlasí s přijetím finančního daru 20 000,- Kč na nákup sportovního vybavení pro
Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, okres Opava od obchodního řetězce LIDL Česká
republika, v.o.v dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 20 000,- Kč do účetnictví příspěvkové organizace
Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava.
467/11 1. Schvaluje maximální výši těžby dřeva 2550 m3 pro rok 2011.
2. Ukládá dodržet maximální výši těžby dřeva 2550 m3 pro rok 2011.

Z: ŘMŠ
T:
31.12.2011

Z: ŘTS
T:
31.12.2011

468/11 1. Bere na vědomí žádosti škol – Gymnázia Vítkov, Základní školy Vítkov, Opavská ulice
a Střední školy Podhradí o dofinancování nákladů na platy a žádost ZUŠ Vítkov
o dofinancování nákladů na energie.
2. Doporučuje žadatelům, aby předložili aktualizované žádosti na základě nových skutečností a na
základě dohadovacího řízení.
469/11 1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č.5/2011, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1- 30.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 5/2011.

470/11 1. Schvaluje Smlouvu o investičním úvěru ve výši 10 mil.Kč se splatností 5 let uzavřenou mezi
Městem Vítkov a Českou spořitelnou, a.s.
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Z: VFO
T:
10.1.2012

2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o investičním úvěru uzavřenou mezi Městem Vítkov Z: S,VFO
a Českou spořitelnou, a.s.
T:
30.12.2011

471/11 1. Schvaluje Smlouvu o revolvingovém úvěru ve výši 5 mil.Kč se splatností do 1 roku uzavřenu
mezi Městem Vítkov a Komerční bankou, a.s.
2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o revolvingovém úvěru uzavřenou mezi Městem
Vítkov a Komerční bankou, a.s.

Z: S,VFO
T:
30.12.2011

472/11 1. Schvaluje rozpočet města Vítkova pro rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu takto:
1.1.
rozpočtový rámec příjmů ve výši 102.645.850,-- Kč,
1.2.
rozpočtový rámec výdajů ve výši 112.645.850,-- Kč,
1.3.
rozpočtový rámec financování ve výši 10.000 000,-- Kč.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2012 dle přílohy č. 2

předloženého materiálu.
473/11 1. Schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o půjčce ze dne 20.9.2010, uzavřené mezi Městem Vítkovem,
půjčitelem, a ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o., vypůjčitelem, vypuštěním lhůty doby
vyúčtování.
2. Ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.9.2010 mezi
Z: S,VFO
Městem Vítkov a ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o.
T: 12/2011
474/11 1. Vydává pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje
bydlení města Vítkova s účinností od 1.1.2012.
2. Ukládá seznámit občany s novými Pravidly k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových
prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova vyvěšením na úřední desce a webových
stránkách města.
475/11 1. Rozhodlo prodat bytovou jednotku 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 p. Václavu Muroňovi, bytem náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 30 900,- Kč.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 15.2.2012. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 1/2012

Z: S,VFO
T:
15.2.2012

476/11 Vydává Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova s účinností od
1. 1. 2012.
477/11 Odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Vítkovem
a MUDr. Ivetou Švestkovou, bytem Skřivánčí pole 863, 749 01 Vítkov.
478/11 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 422/10 ze dne 2. 11. 2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Oldřichem Vymětalíkem, bytem Opavská 113, 749 01 Vítkov,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2012. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření kupní smlouvy platnosti.
479/11 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 423/10 ze dne 2. 11. 2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Romanem Andersem, bytem Dělnická 817, 749 01 Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
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Z: S,VFO
T: 3/2012

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2012. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatele, 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.

Z: S,VFO
T: 6/2012

480/11 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 424/10 ze dne 2. 11. 2011, uzavřít kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Ing. Milanem Adámkem a Marcelou Adámkovou, oba bytem
Svojsíkova 1583/21, 708 00 Ostrava 8 - Poruba, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2012. Pokud
Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
T: 6/2012
o uzavření kupní smlouvy platnosti. V případě špatných klimatických podmínek a nemožnosti
vyměření prodávaného pozemku se termín posouvá do 30. června 2012.
481/11 1. Rozhodlo nesměnit pozemek parc. č. 45 stpl.-zbor o výměře 259 m2 v k. ú. Vítkov, jenž je ve
vlastnictví města za pozemky parc. č. 43 stpl.-zbor o výměře 361 m2 a parc. č. 44 zahrada
o výměře 203 m2 v k. ú. Vítkov, které jsou ve vlastnictví Vlastimila Černocha, bytem Boženy
Němcové 234, Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 12/2011

482/11 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1805 orná půda a část pozemku parc. č. 1803/1 orná
půda (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemky tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1805 orná půda a část pozemku parc.
Z: VFO
č. 1803/1 orná půda (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako T: 1/2012
pozemky tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
483/11 1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 662/3 ostpl. a parc. č. 662/1 trvalý travní porost
o souhrnné výměře cca 300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 662/3 ostpl. a parc. č. 662/1 trvalý travní
porost o souhrnné výměře cca 300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci.

Z: VFO
T: 1/2012

484/11 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2118 zahrada, a to dle geometrického plánu č. 265731/2011 pozemek parc. č. 2118/2 zahrada o výměře 736 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě RD za základní kupní cenu Kč 350,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2118 zahrada, a to dle geometrického plánu Z: VFO
č. 2657-31/2011 pozemek parc. č. 2118/2 zahrada o výměře 736 m2 v kat. území Vítkov jako
T: 1/2012
pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu Kč 350,-/m2.
485/11 1. Schvaluje prodloužit lhůtu k výstavbě haly za účelem provozování stavebnin na části pozemku
parc. č. 3207/1 orná půda, a to dle geometrického plánu č. 2360-114/2007 pozemku parc.
č. 3207/20 orná půda o výměře 1543 m2 v k. ú. Vítkov o 2 roky, tj. do 19. 12. 2013, manželům
Petru Sobolovi, bytem Dolní nám. čp. 6, Opava, a Ladislavě Sobolové, bytem Klokočov 145,
Vítkov 3.
2. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřený mezi Městem Vítkovem
a manželi Petrem a Ladislavou Sobolovými.
3. Ukládá FO zajistit podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dodatku č. 2 pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o schválení prodloužení lhůty
k výstavbě haly těmto žadatelům platnosti.
486/11 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 432/10 ze dne 2. 11. 2011, uzavřít kupní smlouvu
s Jiřím Vlčkem, bytem Nové Těchanovice 24, 749 01 Vítkov, dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu s Jiřím Vlčkem, bytem Nové Těchanovice 24, 749 01 Vítkov,
a to nejpozději do 28. února 2012.
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Z: VFO
T: 12/2011

Z: S,VFO
T: 2/2012

487/11 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno k části domu čp. 636, postaveném na pozemku parc. č. 2077/2
zastavěná plocha a nádvoří, a v částech pozemků parc. č. 2077/1 zastavěná plocha a nádvoří
a parc. č. 2098/2 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního komunikačního vedení
v rámci stavby pod označením číslo SAP „M-893-2-0003, Vítkov, Vodní 636“, kdy Město
Vítkov bude povinný z věcného břemene, a Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na základě plné
moci SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 44797320, DIČ:
CZ44797320, zastoupená na základě plné moci dle ověřovací doložky 707061-004-0154 ze dne
19. 9. 2010 společností Metisprojekt s. r. o., Joži Davida 244/19, 747 06 Opava 6 - Kylešovice,
IČ: 285 71 967, DIČ: CZ28571967, jejímž jménem jedná Jiří Stehlík, bude oprávněný
z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši Kč 1.100,- + DPH v základní
sazbě.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části domu čp. 636,
postaveném na pozemku parc. č. 2077/2 zastavěná plocha a nádvoří, a v částech pozemků parc.
č. 2077/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2098/2 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem
podzemního komunikačního vedení v rámci stavby pod označením číslo SAP „M-893-2-0003,
Vítkov, Vodní 636“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. a
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336,
DIČ: CZ60193336, zastoupená na základě plné moci SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140
00 Praha 4 - Michle, IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320, zastoupená na základě plné moci dle
ověřovací doložky 707061-004-0154 ze dne 19. 9. 2010 společností Metisprojekt s. r. o., Joži
Davida 244/19, 747 06 Opava 6 - Kylešovice, IČ: 285 71 967, DIČ: CZ28571967, jejímž
jménem jedná Jiří Stehlík, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 28. února 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy T: 2/2012
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
488/11 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1320/20 ze dne 24. 6. 2009, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi
Ing. Petrem Večerkem a Mgr. Lenkou Večerkovou, bytem Osvobození 570, 742 83
Klimkovice, jako oprávněnými z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
28. února 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

Z: S,VFO
T: 2/2012

489/11 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v části pozemku parc. č. 1723 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení kanalizačního a vodovodního řádu na Dělnické ul. ve
Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, Ostrava, bude oprávněným z věcného břemene.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 651/10 ze dne 27. 2. 2008, uzavřít dodatek č. 1 ke
smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 29. 5. 2008 mezi
Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, Ostrava, bude oprávněným z věcného břemene, jako
povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu dodatku č. 1.
3. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
Z: S,VFO
břemene ze dne 29. 5. 2008 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 28. února 2012.
T: 2/2012
490/11 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1638/28 ze dne 28. 4. 2010, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8004598 mezi Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupena fy ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ: 25371517, jednající panem Luďkem Kellnerem, na základě Plné moci ev.
č. 0037/2010 ze dne 1. 10. 2010, jako povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8004598 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 28. února 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
491/11 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1787/31 ze dne 1. 9. 2010, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IV-12-8004881 mezi Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupena fy ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka
u Opavy, IČ: 25371517, jednající panem Luďkem Kellnerem, na základě Plné moci ev.
č. 0037/2010 ze dne 1. 10. 2010, jako povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004881 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 28. února 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

Z: S,VFO
T: 2/2012

Z: S,VFO
T: 2/2012

492/11 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 396/7 ze dne 29. 8. 2007 a ZM č. 1318/20 ze dne
24. 6. 2009, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako
oprávněným z věcného břemene, a spol. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na základě plné moci
SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 44797320, DIČ:
CZ44797320, zastoupená na základě plné moci Simonou Mlýnkovou, jako povinným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy pro LV č. 1678.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene pro LV č. 1678 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 28. února 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy T: 2/2012
pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
493/11 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 396/7 ze dne 29. 8. 2007 a ZM č. 1318/20 ze dne
24. 6. 2009, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako
oprávněným z věcného břemene, a spol. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na základě plné
moci SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 44797320, DIČ:
CZ44797320, zastoupená na základě plné moci Simonou Mlýnkovou, jako povinným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy pro LV č. 2049.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene pro LV č. 2049 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 28. února 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy T: 2/2012
pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
494/11 1. Vydává OZV města Vítkova č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v naléhavém obecním
zájmu z důvodu zajištění příjmů rozpočtu města.
2. Ukládá vyvěsit OZV města Vítkova č. 3/2011 na úřední desce.

Z: VFO
T: 12/2011

495/11 Bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Moravice.
496/11 1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2011.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok
2012.

497/11 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech města
Vítkova.
498/11 Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce u neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, v konkrétních případech pro rok 2012.
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Z:
MS,VOS
T: 12/2012

499/11 1. Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální
částkou ve výši 300,- Kč/1 zasedání pro rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2013.

500/11 1. Schvaluje Fond zaměstnavatele – Základní ustanovení.
2. Schvaluje Zásady pro použití prostředků fondu.
3. Ukládá předložit případné návrhy na změny zásad pro použití fondu.

Z: T
T: 12/2012

Z: T
T: 12/2012

501/11 1. Bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly usnesení vykonané dne 23.11.2011.
2. Schvaluje plán práce kontrolního výboru na I. pololetí roku 2012.
502/11 Schvaluje plán práce FV ZM Vítkova pro rok 2012.
503/11 1. Schvaluje Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě uzavřený mezi Městem Vítkov a Martinem
Motlem, Adélou Ambrožovou, Romanem Ondryášem a manželi Janou
a Romanem Skácelovými.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě uzavřený mezi Městem
Vítkov a Martinem Motlem, Adélou Ambrožovou, Romanem Ondryášem a manželi Janou
a Romanem Skácelovými.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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Z: S,VOS
T: 12/2011

