USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 503/11 do č. 555/11)
Zastupitelstvo města:
503/11 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 23.února, 15.března a 5.dubna 2016.
504/11

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

505/11

1. Schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a Městem Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87
Budišov nad Budišovkou, ve věci manažera Strategického plánu sociálního začleňování.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov a Městem Budišov nad
Budišovkou ve věci manažera Strategického plánu sociálního začleňování.

Z: S,VOSV
T: 5/2016

1. Schvaluje Zadání změny č. 1 územního plánu Vítkova dle přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá na základě tohoto zadání zajistit vypracování Návrhu změny č. 1 územního plánu
Vítkova.

Z: VOVÚP
T: 5/2016

506/11

507/11
508/11

509/11

510/11

511/11

512/11

Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2016.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
p.o., IČ: 73214892 za rok 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času
Vítkov, p.o., IČ: 73214892 za I. pololetí 2016.

Z: S,VOS
T: 7.9.2016

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 364.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na činnost NZDM SASRD Tunnel.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a SVČ Vítkov, p. o. na neinvestiční dotaci ve výši 364.000,- Kč.
3. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
IČ 732 14 892 o usnesení zastupitelstva města.
4. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, podepsat smlouvu
o poskytnutí dotace z MSK.

Z: VOS
T: 5/2016
Z: VOS
T: 5/2016

1. Rozhodlo přijmout investiční dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR na projekt „Pořízení automobilu – JSDH Vítkov“ se
závazkem spolufinancování projektu v min. výši 50% z celkových nákladů projektu.
2. Ukládá provést RO ve výši 500.000,-Kč na financování projektu.

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace, IČ: 699 87 181 se sídlem Vítkov, Komenského 754 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá předat dodatek č. 1 ředitelce Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková
organizace.
3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku.

1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině - Středisko volného času Vítkov, příspěvková
organizace, IČ 732 14 892 se sídlem Vítkov, Bezručova 585 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat dodatek č. 3 ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku.
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513/11

514/11

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. IČ:69987181 za rok 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o., IČ:69987181 za I. pololetí 2016.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava,
p.o., IČ:70996288 za rok 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2016.

515/11

Bere na vědomí porovnání celkových ročních nákladů sloučené školy s předcházejícím
obdobím samostatných škol Základní školy Opavská, ZŠ Komenského a Gymnázia Vítkov.

516/11

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2016 na koupališti ve Vítkově.

517/11

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za rok 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za první pololetí 2016.

518/11

519/11

520/11

521/11

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ: 00037494 za rok 2015.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2016.

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TSVítkov, p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ:00037494,na město Vítkov a to:
Mulčovací hlava k sekačce Park-Stiga v hodnotě 22 500,Kulečník
v hodnotě 25 000,Obytná mobilní buňka
v hodnotě 27 930,-.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 a to:
Mulčovací hlava k sekačce Park-Stiga v hodnotě 22 500,Kulečník
v hodnotě 25 000,Obytná mobilní buňka
v hodnotě 27 930,-.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705,IČ: 00037494 a to:
Mulčovací hlava k sekačce Park-Stiga v hodnotě 22 500,Kulečník
v hodnotě 25 000,Obytná mobilní buňka
v hodnotě 27 930,-.
1. Bere na vědomí vyhlášení otevřeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově“ dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválení zadávací dokumentace
a obchodních podmínek.
2. Ukládá zahrnout do rozpočtu města pro rok 2017 částku ve výši 9,5 mil. Kč na dokrytí
investiční akce „Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově“.
1. Schvaluje Plánovací smlouvu na realizaci veřejné dopravní infrastruktury – zpevněné
příjezdové komunikace – ul. Polní, Vítkov, mezi Městem Vítkov na straně jedné a
1) Radkem Motáněm, trvale bytem Uničovská 28, 785 01 Šternberk a
2) MDDr. Hanou Říčnou, trvale bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov,
na straně druhé.
2. Pověřuje starostu městem podpisem Plánovací smlouvy na realizaci veřejné dopravní
infrastruktury – zpevněné příjezdové komunikace – ul. Polní, Vítkov, mezi Městem Vítkov
na straně jedné a
1) Radkem Motáněm, trvale bytem Uničovská 28, 785 01 Šternberk a
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2) MDDr. Hanou Říčnou, trvale bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov,
na straně druhé.
522/11

523/11

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB paní Pavle Tomancové, žijící trvalé v Klokočově č. p. 24,
ve výši 100 tis. Kč na mikro energetická opatření v rodinném domě č. p. 24 v rámci výměny
zdroje tepla.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1601 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem nám.
Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Pavlou Tomancovou trvale žijící v Klokočově, č. p. 24.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1601.

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB paní Jarmile Mužíkové z Vítkova ve výši 100 tis. Kč na
výměnu zdroje tepla včetně mikro energetická opatření v rodinném domě č. p. 868 na ul.
Komenského.
2. Schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1602 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem nám.
Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Jarmilou Mužíkovou, trvalé žijící ve Vítkově na ul.
Komenského č. p. 868.
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1602.

524/11

Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok 2015.

525/11

Schvaluje rozpočtový výhled města Vítkova na léta 2018- 2019.

526/11

1. Schvaluje účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2015.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schvalování účetní závěrky pro předání do centrálního systému
účetních informací státu.

527/11

528/11

529/11

530/11

531/11

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace v celkové výši Kč 59 tis. Kč na
dofinancování rekonstrukce střechy modlitebny ve Vítkově uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Farním sborem Českobratrské církve
evangelické, Opavská 116, 749 01 Vítkov IČ 47810564.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání schválené smlouvy.

1. Neschvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov, nám. Jana
Zajíce 7, Vítkova a Základní školou Vítkov nám. J. Zajíce č. 1, p. o. se sídlem nám. Jana
Zajíce 1, 74901 Vítkov.
2. Ukládá informovat Základní školu Vítkov nám. J. Zajíce č. 1, p. o. o rozhodnutí rady města.

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 3/2016 v celkové výši
566 694,92 Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 3/2016.

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 460/10 ze dne 24. 2. 2016, směnnou smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Jaroslavem Marethem, nar. 20. 8. 1954, bytem Dělnická 742, 749
01 Vítkov, bez finančního vyrovnání, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 463/10 ze dne 24. 2. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Dušanem Švecem, nar. 24. 2. 1974, bytem Potoční 529, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
532/11

533/11

534/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 471/10 ze dne 24. 2. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Mgr. Ing. Tomášem Gardiančíkem, nar. 26. 12. 1975, bytem
Šilheřivocká 558/36, 725 29 Ostrava - Petřkovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2016.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 469/10 ze dne 24. 2. 2016, budoucí kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a manželi Jiřím Bardasem, nar. 6. 10. 1949, a Věrou Bardasovou,
nar. 3. 5. 1950, oba bytem Panelová 980/6, 708 00 Ostrava - Poruba, na prodej části
pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a
úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat budoucí kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července
2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Rozhodlo neprodat části pozemků parc. č. 2496/43 orná půda o výměře cca 950 m2 a parc.
č. 2537/11 orná půda o výměře cca 350 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým
plánem), v rozsahu půdních bloků, v kat. území Vítkov, k zemědělskému využití, za
základní kupní cenu dle znaleckého posudku Ing. Zdeňka Záhumenského č. 3319/15-2016
ve výši Kč 7,50/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2561/5 orná půda o výměře 795 m2 v kat. území Vítkov
k zemědělskému využití za kupní cenu ve výši Kč 7,50/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím.
3. Ukládá předložit ZM návrh kupní smlouvy ke schválení.

535/11

Revokuje usnesení ZM č. 335/8 ze dne 4. 11. 2015:
„1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3207/13 orná půda o výměře 2125 m2 a část pozemku
parc. č. 3204/12 orná půda o výměře cca 100 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu skladovací haly.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 3207/13 orná půda o výměře 2125 m2 a část
pozemku parc. č. 3204/12 orná půda o výměře cca 100 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu
skladovací haly.“

536/11

Revokuje usnesení ZM č. 470/10 ze dne 24. 2. 2016:
„1. Schvaluje prodloužení lhůty pro dodání geometrického plánu a následné uzavření kupní
smlouvy o 1 měsíc, tj. do 30. dubna 2016, spol. Simply You Pharmaceuticals, a. s.,
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ 25385381, DIČ CZ25385381, v rámci prodeje
pozemku parc. č. 3207/13 orná půda o výměře 2125 m2 a části pozemku parc. č. 3204/12
orná půda o výměře cca 100 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. dubna
2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“
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537/11

538/11

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3207/13 orná půda o výměře 2125 m2 a pozemek parc.
č. 3204/27 orná půda o výměře 115 m2, který dle geometrického plánu č. 2967-20/2016
vznikl z pozemku parc. č. 3204/12, v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření pozemku pro
výstavbu skladovací haly.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 3207/13 orná půda o výměře 2125 m2
a pozemek parc. č. 3204/27 orná půda o výměře 115 m2, který dle geometrického plánu
č. 2967-20/2016 vznikl z pozemku parc. č. 3204/12, v kat. území Vítkov, za účelem
rozšíření pozemku pro výstavbu skladovací haly.
1. Schvaluje posunutí lhůty pro zahájení výstavby haly a její kolaudace spol. Ferrum Pro s. r.
o., Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ 25539388, DIČ CZ25539388, od schválení
změny č. 1 územního plánu Vítkova za účelem vyjmutí plochy veřejného prostranství.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25. 5. 2015 mezi Městem Vítkovem a spol.
Ferrum Pro s. r. o., Boženy Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ 25539388, DIČ CZ25539388,
přiloženého návrhu dodatku č. 1.
3. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se spol. Ferrum Pro s. r. o., Boženy
Němcové 229, 749 01 Vítkov, IČ 25539388, DIČ CZ25539388, a to nejpozději do
31. července 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku č. 1 pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření dodatku č. 1 s tímto žadatelem platnosti.

Z: VFO
T: 5/2016

Z: S,VFO
T: 7/2016

539/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 395/9 ze dne 16. 12. 2015, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Lubomírem Tillem, nar. 17. 2. 1951, bytem Wolkerova 837, 749 01
Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu dle znaleckého posudku Ing. Zdeňka
Záhumenského č. 3333/29-2016 ve výši Kč 16.000,- + vypočtenou daň z nabytí nemovitých
věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2016.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM T: 7/2016
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

540/11

1. Neschvaluje slevu kupní ceny o částku Kč 100,-/m2, tj. kupní cena ve výši Kč 150,-/m2, při
prodeji pozemku parc. č. st. 237 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemku zastavěného stavbou k rekreaci ev. č. 169 žadatelů, dle
důvodové zprávy.
2. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 237 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný stavbou k rekreaci ev. č. 169 žadatelů, za
základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. st. 237 zastavěná plocha a nádvoří o výměře Z: VFO
56 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek zastavěný stavbou k rekreaci ev. č. 169 T: 6/2016
žadatelů, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.

541/11

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1554 ostpl., a to dle geometrického plánu č. 921127/1999 díl „a“ o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov, který je přisloučen k pozemku
žadatelky parc. č. 1556 jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatelky za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1554 ostpl., a to dle geometrického
plánu č. 921-127/1999 díl „a“ o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov, který je přisloučen
k pozemku žadatelky parc. č. 1556 jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelky.

542/11

Rozhodlo nesměnit části pozemků parc. č. 320/1 trvalý travní porost a parc. č. 2515/20 orná
půda o souhrnné výměře cca 1.700 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, za pozemek města, bez finančního vyrovnání.
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543/11

Revokuje usnesení ZM č. 344/8 ze dne 4. 11. 2015:
„1. Rozhodlo bezúplatně nabýt 2 částí pozemku parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemků parc. č. 930/1 ostpl.
o výměře 508 m2 a parc. č. 930/4 ostpl. o výměře 11 m2 do vlastnictví města Vítkova od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové
Město, dle důvodové zprávy“.

544/11

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemků parc. č. 930/1 ostpl.
o výměře 508 m2 do vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 930 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice, a to dle
geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemků parc. č. 930/4 ostpl. o výměře 11 m2 do
vlastnictví města Vítkova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle důvodové zprávy.

545/11

Revokuje usnesení ZM č. 344/8 ze dne 4. 11. 2015:
„4. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. st. 59 zastavěná plocha a nádvoří v kat.
území Nové Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemek parc.
č. 1040 ostpl. o výměře 179 m2, do vlastnictví města Vítkova od paní Zuzany Borovcové,
nar. 7. 5. 1970, bytem Zálužné 64, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy“.

546/11

Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. st. 59 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemek parc. č. 1040 ostpl.
o výměře 179 m2, do vlastnictví města Vítkova od paní Zuzany Borovcové, nar. 7. 5. 1970,
bytem Zálužné 64, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy, a to za kupní cenu Kč 100,-/m2.

547/11

1. Rozhodlo koupit pozemky parc. č. 2534/3 ostatní plocha o výměře 1724 m2, parc. č. 2535/8
orná půda o výměře 23276 m2, parc. č. 2536/2 ostatní plocha o výměře 1346 m2, parc.
č. 2537/4 orná půda o výměře 4206 m2 a parc. č. 2537/5 orná půda o výměře 5855 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Ing. Jiřího Cihláře, nar. 7. 6. 1950, bytem
Dubková 1531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu Kč 728.276,-, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat Ing. Jiřího Cihláře, bytem Dubková 1531, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s Ing. Jiřím Cihlářem,
nar. 7. 6. 1950, bytem Dubková 1531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na koupi pozemků
parc. č. 2534/3 ostatní plocha o výměře 1724 m2, parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23276
m2, parc. č. 2536/2 ostatní plocha o výměře 1346 m2, parc. č. 2537/4 orná půda o výměře
4206 m2 a parc. č. 2537/5 orná půda o výměře 5855 m2 v kat. území Vítkov, za kupní cenu
Kč 728.276,-, a to nejpozději do 31. října 2016.

548/11

549/11

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 59/2 ze dne 26. 11. 2014, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený Ing. Ivanem Strachoněm, náměstkem
hejtmana kraje, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s Moravskoslezským
krajem, a to nejpozději do 31. července 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 927/21 ze dne 24. 4. 2013, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený Ing. Ivanem Strachoněm, náměstkem
hejtmana kraje, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s Moravskoslezským
krajem, a to nejpozději do 31. července 2016. 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: 7/2016

550/11

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl., parc.
č. 1300/3 ostpl. a parc. č. 1300/1 orná půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní přípojky, vč. vodoměrné šachty vybudované na pozemku
parc. č. 1300/3, k pozemku parc. č. 1300/5 orná půda a k plánované novostavbě RD na
tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a MDDr. Hana
Říčná, nar. 1. 5. 1988, bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Radek Motáň, nar. 2.
7. 1981, bytem Uničovská 28, 785 01 Šternberk, budou oprávněnými z věcného břemene.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázová náhrada činí částku Kč 2.000,- vč. DPH
v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu umístit
a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a MDDr.
Hanou Říčnou, nar. 1. 5. 1988, bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Radkem
Motáněm, nar. 2. 7. 1981, bytem Uničovská 28, 785 01 Šternberk, jako oprávněnými
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 993/1 ostpl., parc. č. 1300/3 ostpl. a parc.
č. 1300/1 orná půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky, vč. vodoměrné šachty vybudované na pozemku parc. č. 1300/3, k pozemku parc.
č. 1300/5 orná půda a k plánované novostavbě RD na tomto pozemku, dle předloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu Z: S,VFO
umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2016. Pokud
T: 7/2016
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

551/11

1. Rozhodlo ukončit výjimku ZM schválenou usnesením č. 511/15 ze dne 23. června 2004:
„1. Schvaluje panu Miroslavu Hýžovi, bytem Vítkov, Budišovská 517, výjimku ze
schválených Zásad pro prodej pozemků k výstavbě RD z důvodu nemožnosti vypouštění
odpadních vod z ČOV do kanalizace, kterou vybudovalo město Vítkov, a to do doby než
město Vítkov zabezpečí možnost napojení z ČOV na kanalizaci.“
2. Bere na vědomí obnovení předchozího závazku s p. Miroslavem Hýžou, nar. 25. 2. 1958,
bytem Vítkov, Budišovská 517, vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavřenou se jmenovaným 5. června 2000, s přihlédnutím k současné právní úpravě, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat Miroslava Hýžu, nar. 25. 2. 1958, bytem Budišovská 517, 749 01
Vítkov, o rozhodnutí ZM.

552/11

553/11

554/11

1. Bere na vědomí rezignaci člena osadního výboru v místní části Jelenice p. Kamila Hlaváče.
2. Jmenuje členem osadního výboru místní části Jelenice p. Zdeňku Vlčkovou.
3. Ukládá zaslat členovi osadního výboru vyrozumění.

1. Bere na vědomí zprávu se žádostí o navýšení početního stavu strážníků MP Vítkov.
2. Souhlasí s navýšením početního stavu strážníků MP Vítkov ze současného počtu sedmi
strážníků na celkový počet osmi strážníků.
3. Ukládá vedoucímu strážníkovi MP Vítkov podniknout kroky k vyrozumění dvou
současných zájemců o pracovní pozici strážník MP Vítkov a jejich přihlášení do
rekvalifikačního kurzu, završeného zkouškou odborné způsobilosti k získání osvědčení pro
výkon povolání.
Bere na vědomí zápisy kontrolního výboru z provedených kontrol:
- Kontrola plnění usnesení ZM č. 341/8 provedená 9.3.2016
- Kontrola plnění usnesení ZM č. 324/8 provedená 24.3.2016
- Kontrola plnění usnesení ZM č. 700/20 provedená 24.2.106
- Kontrola plnění usnesení ZM č. 501/10 provedená 7.3.2016
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555/11

Bere na vědomí předložený zápis z 8. jednání finančního výboru konaného dne 25.4.2016.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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