USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 22. června 2016
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 561/13 do č. 607/13)
Zastupitelstvo města:
561/13 Bere na vědomí informaci o spolupráci Agentury pro sociální začleňování s Městem Vítkov.
562/13

Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 26.dubna, 17.května a 7.června 2016.

563/13

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

564/13

1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 50.000,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692 a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Z: S,VOVS
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října T: 6/2016
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.

565/13

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci
hlučných činností.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 1/2016 o
nočním klidu a regulaci hlučných činností.

566/13

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 2/2016 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 2/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se
reguluje používání zábavní pyrotechniky.

567/13

1. Schvaluje seznam problémů vzešlých z veřejného projednání TOP 10 města Vítkova
a výsledky ověřovací ankety.
2. Ukládá rozpravovat jednotlivá témata pro konkrétní řešitele a dle možností je naplnit
konkrétními aktivitami.
3. Ukládá informovat zastupitelstvo města o průběhu plnění jednotlivých témat (problémů).

568/13

Z: VOSČŽÚ
T: 6/2016

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ:
00300870 a Státním fondem životního prostředí České Republiky, Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11, IČ 0020729.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200883 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ: 00300870 a Státním fondem životního prostředí České Republiky, Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11, IČ 0020729.
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569/13

1. Rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč Fokusu Opava, o.p.s. se sídlem Svobodné
Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně související s výkonem sociální
rehabilitace.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč Fokusu Opava, o.p.s. se sídlem
Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně související s výkonem
sociální rehabilitace mezi Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
a Fokusem – Opava, Opavská 33, Svobodné Heřmanice na činnost související s provozem
služby sociální rehabilitace.
3. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Fokus – Opava.
5. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 80.000,- Kč na účet Fokus – Opava.

570/13

571/13

572/13

573/13

574/13

1. Bere na vědomí informace o individuálním projektu Moravskoslezského kraje „Podpora
služeb sociální prevence 2“.
2. Souhlasí se zapojením do individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora služeb
sociální prevence 2“.
3. Ukládá předložit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870.
1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2015 včetně stejnopisu Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Vítkova za rok 2015 do 15 dnů po projednání
zprávy v zastupitelstvu města.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2334/1 ostatní plocha o výměře cca 900 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2334/1 ostatní plocha o výměře cca
900 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k rekreaci tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů, za základní kupní cenu
ve výši Kč 250,-/m2.
1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 2413 trvalý travní porost o výměře 712 m2 a parc. č. 2414
orná půda o výměře 2795 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky tvořící jednotný funkční
celek s nemovitostmi žadatele, za základní kupní cenu ve výši Kč 6,-/m2 pro pozemek parc.
č. 2413 a Kč 13,-/m2 pro pozemek parc. č. 2414, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 2413 trvalý travní porost o výměře 712 m2
a parc. č. 2414 orná půda o výměře 2795 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele, za základní kupní cenu ve výši Kč 6,-/m2
pro pozemek parc. č. 2413 trvalý travní porost a Kč 13,-/m2 pro pozemek parc. č. 2414 orná
půda.
1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 952/4 orná půda o výměře 466 m2, parc. č. 2557/4 ostatní
plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 2570/2 ostatní plocha o výměře 84 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova, jako pozemky tvoří jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za
základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a za podmínky garantování přístupu a příjezdu
k RD žadatelů a k převáděným nemovitostem, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 952/4 orná půda o výměře 466 m2, parc.
č. 2557/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 2570/2 ostatní plocha o výměře 84 m2
v kat. území Klokočov u Vítkova, jako pozemky tvoří jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a za podmínky
garantování přístupu a příjezdu k RD žadatelů a k převáděným nemovitostem.
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575/13

576/13

1. Rozhodlo prodat 3 části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměrách cca 150 m2, cca
350 m2 a cca 130 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemky k rekreaci tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatelů, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro rovinaté části pozemku o výměře
cca 430 m2 a Kč 175,-/m2 pro svažité části pozemku o výměře cca 200 m2, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 3 části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměrách cca
150 m2, cca 350 m2 a cca 130 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemky k rekreaci tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro rovinaté části
pozemku o výměře cca 430 m2 a Kč 175,-/m2 pro svažité části pozemku o výměře cca 200
m2, dle důvodové zprávy.
1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 813/22 ostatní plocha o výměře 13 m2 a parc. č. 813/1
ostatní plocha o výměře 56 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemky k rekreaci
tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele za základní kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2 pro pozemek 813/22 a Kč 175,-/m2 pro pozemek 813/1, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 813/22 ostatní plocha o výměře 13 m2
a parc. č. 813/1 ostatní plocha o výměře 56 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako
pozemky k rekreaci tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele za základní
kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 pro pozemek 813/22 a Kč 175,-/m2 pro pozemek 813/1.

577/13

Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 2165/1 zahrada o výměře cca 240 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k zajištění příjezdu k RD
z Lidické ul. za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.

578/13

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 556/12 ze dne 17. 5. 2016, kupní smlouvu
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem a Davidem Krásou, nar.
15. 8. 1974, bytem Úvozní 573, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným,
a to nejpozději do 30. září 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

579/13

580/13

581/13

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 537/11 ze dne 27. 4. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a spol. Simply You Pharmaceuticals, a. s., Roháčova 188/37, 130 00
Praha 3, IČ 25385381, DIČ CZ25385381, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 +
vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září
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. 540/11 ze dne 27. 4. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Bohuslavem Ondruškem, nar. 14. 6. 1957, a Marií
Ondruškovou, nar. 19. 5. 1958, oba bytem Mládí 1110/17, 736 01 Havířov – Šumbark, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí,
dle přiloženého návrhu smlouvy. Kupní cena bude započtena s vratkou nájemného.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 541/11 ze dne 27. 4. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Annou Semotamovou, nar. 26. 9. 1958, bytem Opavská 719,
749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. září 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
582/13

583/13

584/13

585/13

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 534/11/2 ze dne 27. 4. 2016, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Janem Lhotským, nar. 15. 5. 1954, bytem Budišovská 256, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 7,50/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září 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 usneseními ZM č. 633/15 ze dne 27. 6. 2012 a ZM č. 1215/28 ze dne
28. 5. 2014, kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a manželi Vladimírem Knedlou, nar.
10. 11. 1958, a Miroslavou Knedlovou, nar. 16. 4. 1974, oba bytem Opavská 912, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí a nákladů na vypracování geometrického plánu, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2472/6 ostpl. – silnice
v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. 104/4 zahrada, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene
a Veronika Vopálecká, nar. 8. 2. 1995, bytem Klokočov 209, 747 47 Vítkov 3, bude
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázová náhrada
činí částku Kč 1.000,-, 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 Veronikou
Vopáleckou, nar. 8. 2. 1995, bytem Klokočov 209, 747 47 Vítkov 3, jako oprávněnou
z věcného břemene, v pozemku parc. č. 2472/6 ostpl. -silnice v kat. území Klokočov
u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemku parc.
č. 104/4 zahrada dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. září 2016. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene této žadatelce platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 1249/29 a č. 1257/29 ze dne 16. 7. 2014, kupní
smlouvu č. 1001941622 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem,
Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, který zastupuje Ing. Aleš
Uvíra, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5,
702 00 Ostrava 2, jako převádějícím, a Městem Vítkovem, jako nabyvatelem, na koupi
pozemků parc. č. 1773 zahrada a parc. č. 3206/2 ostatní plocha v kat. území Vítkov, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu č. 1001941622 se Českou republikou - Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, který
zastupuje Ing. Aleš Uvíra, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, a to nejpozději do 30. června 2016. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajícího, pozbude usnesení ZM platnosti.
3. Ukládá zaplatit kupní cenu ve výši Kč 28.020,- na koupi pozemků parc. č. 1773 zahrada
a parc. č. 3206/2 ostatní plocha v kat. území Vítkov.

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 22.06.2016

Strana 4 (celkem 8)

Z: S,VFO
T: 9/2016

Z: S,VFO
T: 9/2016

Z: S,VFO
T: 9/2016

Z: S,VFO
T: 9/2016

Z: S,VFO
T: 6/2016

Z: VFO
T: 6/2016

586/13

Revokuje usnesení ZM č. 547/11 ze dne 27. 4. 2016:
„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.“

587/13

1. Rozhodlo směnit pozemek města parc. č. 1917/2 zahrada o výměře 137 m2 v kat. území
Vítkov za 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 a parc. č. 2537/5
orná půda o výměře 5855 m2 v kat. území Vítkov ve vlastnictví Ing. Jiřího Cihláře, nar. 7. 6.
1950, bytem Dubková 1531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, s finančním vyrovnáním ze
strany města ve výši Kč 633.580,-, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit pozemek města parc. č. 1917/2 zahrada o výměře 137 m2
v kat. území Vítkov za 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
a parc. č. 2537/5 orná půda o výměře 5855 m2 v kat. území Vítkov, s finančním vyrovnáním
ze strany města ve výši Kč 633.580,-.

588/13

589/13

590/13

1. Bere na vědomí zamítavé stanovisko Zuzany Borovcové, nar. 7. 5. 1970, bytem Zálužné 64,
749 01 Vítkov, k prodeji části 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.
2. Ukládá jednat s p. Zuzanou Borovcovou, nar. 7. 5. 1970, bytem Zálužné 64, 749 01 Vítkov,
o prodeji části pozemku parc. č. st. 59 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Nové
Těchanovice, a to dle geometrického plánu č. 532-99/2015 pozemku parc. č. 1040 ostpl.
o výměře 179 m2, do vlastnictví města Vítkova.
1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 54/2 ze dne 26. 11. 2014 a č. 496/10 ze dne 24. 2.
2016, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.,
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem
Pšeničkou, generálním ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1032/1 ostpl., parc. č. 993/1 ostpl., parc. č. 1554
ostpl. a parc. č. 3229/1 ostpl., v kat. území Vítkov pro rekonstrukci vodovodních řadů
v rámci stavby „Vítkov, ul. Křivá, Zahradní – rekonstrukce vodovodních řadů“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. srpna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnes. ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1722/30 ze dne 30. 6. 2010, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8001879/VB/3 „Vítkov, Krátká, DTS 2783, obnova
vNN“ 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 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, tato
zastoupena na základě pověření Věrou Tomkovou, jako oprávněným z věcného břemene,
dle předloženého návrhu smlouvy.
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Z: VFO
T: 7/2016

Z: S,MS
T: 9/2016

Z: S,VFO
T: 8/2016

2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8001879/VB/3
„Vítkov, Krátká, DTS 2783, obnova vNN“ se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. srpna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
591/13

592/13

593/13

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1392/21 ze dne 2. 9. 2009, smlouvu o zřízení
věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. A + R s. r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257,
PSČ 250 73, IČ: 26746000, DIČ: CZ26746000, zastoupena na základě plné moci ze dne
15. 12. 2015 p. Janem Králíčkem, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
spol. A + R s. r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČ: 26746000, DIČ:
CZ26746000, a to nejpozději do 31. srpna 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. 1046/24 ze dne 6. 11. 2013, smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a MVDr.
Miroslavem Andrlem, nar. 10. 2. 1949, bytem Komenského 110, 742 83 Klimkovice, jako
oprávněnými z věcného břemene, v pozemku parc. č. 2883 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení plynovodní přípojky, k pozemkům parc. č. 2888/2 stpl.
a parc. č. 2889/2 zahrada, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
31. srpna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1892 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc.
č. 1811/2, parc. č. 1811/7, parc. č. 1811/9, parc. č. 1811/10, parc. č. 1811/11 a parc.
č. 1811/13, vše zahrada, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Lucie
Steculová, nar. 10. 8. 1987, bytem Křížová 545, 749 01 Vítkov, manželé Tomáš Březovják,
nar. 18. 1. 1958, a Jarmila Březovjáková, nar. 2. 3. 1959, oba bytem Budišovská 854,
749 01 Vítkov, manželé Jaroslav Tomčala, nar. 7. 2. 1956, a Stanislava Tomčalová, nar.
2. 12. 1956, oba bytem Wolkerova 853, 749 01 Vítkov, manželé Pavel Kravčík, nar. 21. 7.
1968, a Irena Kravčíková, nar. 11. 10. 1967, oba bytem Komenského 153, 749 01 Vítkov,
manželé Zdeněk Rucký, nar. 1. 4. 1966, a Iveta Rucká, nar. 3. 9. 1964, oba bytem náměstí
Jana Zajíce 13, 749 01 Vítkov, a Michal Matuška, nar. 21. 6. 1972, bytem Husova 653,
749 01 Vítkov, 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 Lucií
Steculovou, nar. 10. 8. 1987, bytem Křížová 545, 749 01 Vítkov, manželi Tomášem
Březovjákem, nar. 18. 1. 1958, a Jarmilou Březovjákovou, nar. 2. 3. 1959, oba bytem
Budišovská 854, 749 01 Vítkov, manželi Jaroslavem Tomčalou, nar. 7. 2. 1956,
a Stanislavou Tomčalovou, nar. 2. 12. 1956, oba bytem Wolkerova 853, 749 01 Vítkov,
manželi Pavlem Kravčíkem, nar. 21. 7. 1968, a Irenou Kravčíkovou, nar. 11. 10. 1967, oba
bytem Komenského 153, 749 01 Vítkov, manželi Zdeňkem Ruckým, nar. 1. 4. 1966,
a Ivetou Ruckou, nar. 3. 9. 1964, oba bytem náměstí Jana Zajíce 13, 749 01 Vítkov,
a Michalem Matuškou, nar. 21. 6. 1972, bytem Husova 653, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1892 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 1811/2, parc.
č. 1811/7, parc. č. 1811/9, parc. č. 1811/10, parc. č. 1811/11 a parc. č. 1811/13, vše zahrada,
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna 2016. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
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Z: S,VFO
T: 8/2016

Z: S,VFO
T: 8/2016

Z: S,VFO
T: 8/2016

Z: S,VFO
T: 8/2016

594/13

595/13

596/13

597/13

598/13

599/13

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2472/3 ostpl. v kat.
území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemkům
parc. č. 244/1 a parc. č. st. 96/2 v rámci stavby „Vítkov, Klokočov, 126, CETIN, příp. NN,
IP-12-8018931“, kdy Město Vítkov bude 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 26. 2. 2016, evid.
č. PM/II-066/2016 spol. ADEN LP s. r. o., se sídlem Jeseník nad Odrou č. p. 28, PSČ 742
33, IČ: 26821621, DIČ: CZ26821621, tato zastoupena jednatelem společnosti p. Pavlem
Žemlou, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8018931 „Vítkov, Klokočov, 126, CETIN, příp.
NN“ 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 26. 2. 2016, evid. č. PM/II-066/2016
spol. ADEN LP s. r. o., se sídlem Jeseník nad Odrou č. p. 28, PSČ 742 33, IČ: 26821621,
DIČ: CZ26821621, tato zastoupena jednatelem společnosti p. Pavlem Žemlou, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8018931 „Vítkov, Klokočov, 126,
CETIN, příp. NN“ se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. srpna 2016. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 4/2016, mimo položek č. 35
a 43, v celkové výši 1 589 805,71 Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 4/2016.
1. Schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru z FRB č. 1401 mezi Městem Vítkov, nám. Jana
Zajíce 7, Vítkova a panem, Gustavem Kořínkem, bytem Luční 316, Vítkov.
2. Ukládá uzavřít schválený dodatek.
1. Schvaluje maximální výši těžby dřeva 3 700 m3 pro rok 2016.
2. Ukládá dodržet maximální výši těžby dřeva 3 700 m3 pro rok 2016.

Z: VFO
T: 6/2016

Z: S,VFO
T: 7/2016

Z: ŘTS
T: 31.12.2016

1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ na
realizaci projektu „Představujeme Vítkovsko“ v celkové výši 51 800 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji
pro rok 2016“ na realizaci projektu „Představujeme Vítkovsko“ mezi Moravskoslezským
krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ na realizaci projektu „Představujeme
Vítkovsko“ mezi Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
1. Bere na vědomí informaci o zpracovaném projektu „Energetické úspory bytového domu
Budišovská 877, Vítkov“, o nákladech na jeho realizaci a výši dotace.
2. Revokuje usnesení č. 421/9 ze dne 16.12.2015:
„1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na
realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Budišovská 877, Vítkov“.
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Z: VOS
T: 10.7.2016

2. Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na
realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Budišovská 877, Vítkov“.
3. Rozhodlo nepodat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na
realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Budišovská 877, Vítkov“ z důvodu
vysokých rozpočtových nákladů a nízké úrovně poskytované dotace.
600/13

601/13

602/13

603/13

604/13

1. Bere na vědomí zprávu o spolupráci – vodovod Zálužné.
2. Ukládá předložit Smlouvu o spolupráci mezi obcemi „Prodloužení vodovodního řádu –
Zálužné“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Obcí
Melč, Melč 6, 747 84 Melč, IČ 00300420, která bude řešit finanční spolupodíly a úhrady
nákladů.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem –
II. etapa“ z OPŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.
2. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem – II.
etapa“ z OPŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.
3. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.

Z: VOS
T: 9/2016

Z: VOS
T: 6/2016
Z: VFO
T: 12/2016

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 558.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na službu NZDM Tunnel.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a SVČ Vítkov, p. o. na neinvestiční dotaci ve výši 558.000,- 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: 6/2016
Z: VOS
T: 6/2016

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze SVČ Vítkov, p.o. se sídlem
Bezručova 585, Vítkov, IČ: 73214892 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze SVČ Vítkov, p.o. se sídlem Bezručova
585, Vítkov, IČ: 73214892 dle důvodové zprávy.

Z: ŘSVČ
T: 7/2016

1. Schvaluje rozpočtové opatření na zabezpečení budov školy pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, p.o., IČ:69987181, se sídlem Komenského 754,Vítkov v celkové
výši 456 913,- Kč z rezervy města na investiční příspěvek.
2. Ukládá informovat ředitelku ZŠaG Vítkov, p.o., IČ:69987181, se sídlem Komenského
754,Vítkov o usnesení zastupitelstva města.

Z: VOS
T: 6/2016

605/13

Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem:
- Zápis kontroly plnění usnesení RM č. 489/13/2.
- Zápis kontroly plnění usnesení RM č. 370/11/3.
- Zápis kontroly vyhotovení přehledu nesplněných usnesení ZM za II. pololetí roku 2015.
- Zápis kontroly usnesení RM č. 194/7/2 ze dne 24.2.2015.

606/13

Bere na vědomí zápis a usnesení z 9. jednání finančního výboru zastupitelstva města
z 20.6.2016.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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