USNESENÍ
24. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 6. listopadu 2013
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1024/24 do č. 1060/24)
Zastupitelstvo města:
1024/24 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 3.září, 17.září, 24.září a 15.října 2013.
1025/24 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1026/24 1. Schvaluje provedení výsadby stromu – douglasky tisolisté na jihovýchodní straně náměstí
Jana Zajíce ve Vítkově.
2. Ukládá realizovat výsadbu stromu - douglasky tisolisté na jihovýchodní straně náměstí
Jana Zajíce ve Vítkově.
3. Ukládá zapracovat do rozpočtu na rok 2014 částku ve výši 62.000,- Kč vč. DPH
na výsadbu douglasky tisolisté na jihovýchodní straně náměstí J. Zajíce ve Vítkově.

Z: VOVÚP
T: 12/2014
Z: VFO
T: 12/2013

1027/24 1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
pokrytí mimořádných výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, nasazené
při povodňových akcích v červnu 2013, ve výši 168.800,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem na pokrytí
mimořádných výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, nasazené při
povodňových akcích v červnu 2013, ve výši 168.800,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Z: S,VOVS
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem T: 11/2013
Vítkovem na pokrytí mimořádných výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, nasazené při povodňových akcích v červnu 2013, ve výši 168.800,- Kč.
1028/24 1. Rozhodlo o přijetí daru techniky, za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Vítkova, v celkové hodnotě 71.000,69 Kč, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Vítkovem o darování techniky, za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Vítkova, v celkové hodnotě 71.000,69 Kč, dle důvodové zprávy.
3. Pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy uzavřené mezi Moravskoslezským
Z: S,VOVS
krajem a Městem Vítkovem o darování techniky, za účelem dovybavení jednotky sboru
T: 11/2013
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 71.000,69,- Kč, dle důvodové
zprávy.
1029/24 1. Schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu „Vybavení výstavní síně“ ve výši 157.500 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ na
zabezpečení projektu „Vybavení výstavní síně“ mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
3. Ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 11/2013

1030/24 Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov a škody na majetku města.
1031/24 1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 56 686,-Kč za
Miladou Sivákovou za nájemné a služby bytu č.1, ul.Dělnická 673,Vítkov, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 56 686,-Kč za
Miladou Sivákovou, ul.Dělnická 876, Vítkov za nájemné a služby bytu č.1, ul.Dělnická
č.p.673,Vítkov, dle důvodové zprávy.
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Z: ŘSBF
T: 11/2013

1032/24 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově a jeho
místních částech v období 2013/2014.
1033/24 1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2013.
2. Ukládá vykrýt ztrátu koupaliště ve výši 47 779,49 Kč z příspěvku na provoz
TS Vítkov, p.o.
1034/24 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose
na realizaci úspor energií na projekt „Energetické úspory objektu čekárny autobusového
nádraží ve Vítkově“ včetně finanční spoluúčasti města, která činí minimálně 10 %
z celkových způsobilých výdajů.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose na
realizaci úspor energií na projekt „Energetické úspory objektu čekárny autobusového
nádraží ve Vítkově“.

Z: VOS,ŘTS
T: 12/2012

Z: VOS
T: 11/2013

1035/24 1. Schvaluje podání žádosti prostřednictvím ZŠ a G Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvkové organizace, o dotaci z ROP Moravskoslezsko v oblasti 2. 1. 1. Rozvoj
infrastruktury pro vzdělání zaměřené na vybavení přírodovědných a technických učeben na
základních školách s úplnou školní docházkou v obcích nad 500 obyvatel.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu z ROP Moravskoslezsko v oblasti 2. 1. 1. Rozvoj
infrastruktury pro vzdělání zaměřené na vybavení přírodovědných a technických učeben na
základních školách s úplnou školní docházkou v obcích nad 500 obyvatel, ve výši 15 %
z celkových uznatelných výdajů na projekt, v maximální výši 300.000,- Kč včetně
neuznatelných nákladů.
3. Ukládá zahrnout spolupodíl do rozpočtu města na rok 2014 částku 300.000,- Kč na realizaci Z: VFO
projektu.
T: 12/2013
1036/24 1. Schvaluje podání žádosti prostřednictvím MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvkové organizace, o dotaci z OPŽP v rámci prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro
enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu z OPŽP v rámci prioritní osy 7 - Rozvoj
infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu, ve výši 10 %
z celkových uznatelných výdajů na projekt, v maximální výši 400.000,- Kč včetně
neuznatelných nákladů.
3. Ukládá zahrnout spolupodíl do rozpočtu města na rok 2014 částku 400.000,- Kč na realizaci Z: VFO
projektu.
T: 12/2013
1037/24 1. Rozhodlo přijmout dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 –
Udržitelné využívaní zdrojů energie na projekt „Energetické úspory objektu SVČ ve
Vítkově, Bezručova 585“.
2. Schvaluje Smlouvu č. 12118763 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt „Energetické úspory
objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR
a Městem Vítkov.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu č. 12118763 o poskytnutí podpory ze Státního
Z: S,VOS
fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt T: 11/2013
„Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“ mezi Státním fondem
životního prostředí ČR a Městem Vítkov.
1038/24 1. Rozhodlo přijmout dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 –
Udržitelné využívaní zdrojů energie na projekt „Energetické úspory objektu MŠ
v Klokočově“.
2. Schvaluje Smlouvu č. 12118203 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt „Energetické úspory
objektu MŠ v Klokočově“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městem Vítkov.
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3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu č. 12118203 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt
„Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově“ mezi Státním fondem životního prostředí
ČR a Městem Vítkov.

Z: S,VOS
T: 11/2013

1039/24 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2013/2014.
1040/24 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1003/23 ze dne 4. 9. 2013, smlouvu o budoucí kupní
smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem Vítkovem a manželi Martinem
a Danielou Koštúrovými, bytem Selská 948, Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu ve
výši Kč 384,-/m2, + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, jakožto nejvyšší nabídce, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu
Z: S,VFO
se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 1/2014
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli
platnosti.
3. Neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. o výměře cca 1000 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD
paní Iloně Lichovníkové, bytem Březová 68, 747 44 Březová u Vítkova.
4. Ukládá informovat žadatelku o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 11/2013
1041/24 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1011/23 ze dne 4. 9. 2013, smlouvu o budoucí kupní
smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem Vítkovem a p. Miroslavem
Macášem, bytem Skřivánčí pole 935, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc.
č. 3207/9 orná půda o výměře cca 70 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 1/2014
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1042/24 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1008/23 ze dne 4. 9. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a p. Jaroslavem Deszkásem, bytem Selská 949, 749 01 Vítkov, na prodej
části pozemku parc. č. 1706/1 ostpl., a to dle geometrického plánu č. 2801-50/2013 díl „a“
o výměře 1 m2, který je přisloužen k pozemku žadatele parc. č. 1706/13 v kat. území
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2014. Pokud
Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
T: 1/2014
o uzavření smlouvy platnosti.
1043/24 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1009/23 ze dne 4. 9. 2013, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ing. Eduardem Zlámalem, bytem Hany Kvapilové 86/4, 746 01
Opava, na prodej části pozemku parc. č. 662/13 ostpl. o výměře cca 200 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů
za vypracování geometrického plánu, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2014. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.
1044/24 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 orná půda o výměře cca 220 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty
žadatelky.
2. Schvaluje 20% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na částku Kč 200,-/m2, při
prodeji pozemku parc. č. 2594/1 orná půda o výměře cca 220 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem)v kat. území Vítkov z důvodu zamokřeného pozemku.
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Z: S,VFO
T: 5/2014

3. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 orná půda o výměře cca 220 m2 Z: VFO
T: 11/2013
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem)v kat. území Vítkov jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelky za základní kupní cenu Kč 200,-/m2 z důvodu zamokřeného
pozemku.
1045/24 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1227/19 ze dne 29. 4. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene č. OP/23/e/2013/JaM mezi Městem Vítkovem, jako oprávněným
z věcného břemene, a Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava,
jako povinným z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení kanalizační
přípojky v pozemku parc. č. 705 ostpl. v kat. území Vítkov k uliční vpusti v rámci stavby
„Odvodnění komunikace II/442 ul. Budišovská, osazení uliční vpusti“, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/23/e/2013/JaM
s Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, a to nejpozději do
31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění povinného
z věcného břemene, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
1046/24 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 2883 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2889/2
a parc. č. 2888/2 a pro stavbu bez čp./če. stojící na pozemku parc. č. 2888/2 ve Vítkově Podhradí, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a MVDr. Miroslav
Andrle, bytem Komenského 110, 742 83 Klimkovice, bude oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový poplatek činí částku Kč 750,vč. DPH v zákonné sazbě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2883
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 2889/2 a parc. č. 2888/2 a pro stavbu bez čp./če. stojící na pozemku
parc. č. 2888/2 ve Vítkově - Podhradí, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a MVDr. Miroslav Andrle, bytem Komenského 110, 742 83 Klimkovice, bude
oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se jmenovaným,
a to nejpozději do 31. ledna 2014. 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: 1/2014

Z: VFO
T: 1/2014

1047/24 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 1296 orná
půda, parc. č. 1295/2 orná půda, parc. č. 1295/3 stpl. a parc. č. 1294/2 ostpl. a k novostavbě
RD na pozemku parc. č. 1295/3 stpl. v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, paní Martina Brožová, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov,
bude oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový
poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene a Martinou Brožovou, bytem Opavská 96, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnou z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení plynovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 1296 orná půda, parc. č. 1295/2 orná půda, parc. č. 1295/3 stpl. a parc.
č. 1294/2 ostpl. a k novostavbě RD na pozemku parc. č. 1295/3 stpl. v kat. území Vítkov
v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky,
T: 1/2014
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene této žadatelce platnosti.
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1048/24 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení plynovodní a vodovodní přípojky k pozemkům parc.
č. 1294/1 ostpl., parc. č. 1295/1 orná půda a parc. č. 1295/4 stpl. a k novostavbě RD na
pozemku parc. č. 1295/4 stpl. v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene a manželé Dana a Jan Brožovi, bytem Komenského 154, 749 01 Vítkov,
budou oprávněnými z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázový
poplatek činí částku Kč 750,- vč. DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene a manželi Danou a Janem Brožovými, bytem Komenského 154, 749 01 Vítkov,
jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem uložení podzemního vedení plynovodní
a vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 1294/1 ostpl., parc. č. 1295/1 orná půda a parc.
č. 1295/4 stpl. a k novostavbě RD na pozemku parc. č. 1295/4 stpl. v kat. území Vítkov
v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 1/2014
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
1049/24 1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 2165/1 zahrada o výměře cca 220 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako zahrada u RD žadatelů
a zřízení příjezdu k RD.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 11/2013

1050/24 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 605/14 ze dne 25. 4. 2012, smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IE 12-8002743/VB001 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, zastoupená spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, zast. Kateřinou
Kurečkovou, jako povinným z věcného břemene, za účelem posílení kabelu NN
v pozemcích parc. č. 3229/1 ostpl. a parc. č. 1706/1 ostpl. v kat. území Vítkov v rámci
stavby „Vítkov, Dělnická, Lipová, posílení kNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
Z: S,VFO
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002743/VB001 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. ledna 2014. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 1/2014
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
1051/24 1. Schvaluje vyrovnaný rozpočet města Vítkova pro rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu takto:
rozpočtové příjmy ve výši 113 mil. Kč,
rozpočtové výdaje ve výši 113 mil. Kč.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2014 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
1052/24 1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 5/2013, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 40.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 5/2013.

Z: VFO
T: 11/2013

1053/24 1. Rozhodlo prodat STL plynovod v Klokočově v délce 10 760 m včetně 114 ks veřejných částí
přípojek za cenu danou vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických
odvětvích a postupech pro regulaci cen.
2. Ukládá vyhlásit záměr na prodej STL plynovodu v Klokočově v délce 10 760 m včetně 114 Z: S,VFO
ks veřejných částí přípojek za cenu danou vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace
T: 11/2013
cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
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1054/24 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji ve výši
3.199.727,28 Kč na vybudování stavebních objektů města, které budou napojeny na
rekonstruovanou silnici II/462 Vítkov – Větřkovice.
2. Ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace
Z: S,VFO
Moravskoslezskému kraji ve výši 3.199.727,28 Kč na vybudování stavebních objektů města, T: 11/2013
které budou napojeny na rekonstruovanou silnici II/462 Vítkov – Větřkovice.
1055/24 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově
ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího
obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši 250.000,- Kč.
3. Stanoví kritérium výběru kupujícího obálkovou metodou – nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 642/3 v budově č. p. 642 Z: VFO
na Husově ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy T: 11/2013
č. p. 642 a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 250.000,-Kč.
1056/24 1. Souhlasí s prodejem nebytové jednotky č. 495/25 v budově č. p. 494 a č. p. 495 na
Budišovské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 494 a č. p. 495 a pozemků parc. číslo 699 zastavěná plocha a nádvoří a parc. číslo 700
zastavěná plocha a nádvoří.
2. Ukládá FO nechat vypracovat znalecký posudek na nebytovou jednotku č. 495/25 v budově Z: VFO
č. p. 494 a č. p. 495 na Budišovské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na
T: 12/2013
společných částech budovy č. p. 494 a č. p. 495 a pozemků parc. číslo 699 zastavěná plocha
a nádvoří a parc. číslo 700 zastavěná plocha a nádvoří.
1057/24 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: 12/2014

1058/24 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2012 do
30.9.2013.
2. Schvaluje peněžní dary výborů zastupitelstva dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2013 do
30.9.2014, včetně návrhů na odměny pro členy.

Z: VVS
T: 12/2013
Z: KV,FV,MS
T: 10/2014

1059/24 Bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a aktivů od 1.10.2012 do 30.9.2013.
1060/24 Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem dne 25.9.2013 a 3.10.2013.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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