USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 25. dubna 2012
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 567/14 do č. 616/14)
Zastupitelstvo města:
567/14 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 21.února, 13.března a 3.dubna 2012.
568/14 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
569/14 Bere na vědomí zprávu o veřejné službě za rok 2011.
570/14 1. Schvaluje přijetí účelové dotace na realizaci projektu „Vítejte na Vítkovsku“ (výroba DVD)
ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Vítejte na Vítkovsku“ mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava.
3. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 5/2012
571/14 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 přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem 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 a Městem T: 5/2012
Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.
572/14 1. Rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 100.000,- Kč.
2. Schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova,
v celkové výši 100. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 100. 000,- Kč.
573/14 Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2012 na koupališti ve Vítkově.
574/14 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR –
Polská republika na projekt „Voda pro život“.
2. Schvaluje závazek města splnit podmínku předfinancování projektu ve výši 100 % všech
výdajů. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu města v roce 2013.
575/14 Vydává Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje
bydlení města Vítkova s účinností od 25. 4. 2012.
576/14 Schvaluje použití finančních prostředků z VHP za rok 2011 ve výši 57.588,-Kč na výměnu
písku a rekonstrukci pískovišť na sídlištích města (Selská – Opavská, Budišovská –
Wolkerova).
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Z: S,VOVS
T: 5/2012

577/14 1. Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok 2011.
2. Rozhodlo o neposkytnutí přídělu do FRB města Vítkova na rok 2012 z výnosu prodeje
obytných domů a bytů za rok 2011.
3. Rozhodlo o poskytnutí půjčky těmto žadatelům:
- Petr Welert, Ztracená 668, 74901 Vítkov, ve výši 78.000
Kč na obnovu střechy
- Tomáš Kuchta, U Nemocnice 829, 74901 Vítkov, ve výši
60.000 Kč na zateplení obvodového pláště
- Rostislav Lehký, Prostřední Dvůr 2063, 74901 Vítkov, ve
výši 60.000 Kč na výměnu oken
- Kateřina Adamcová, Zemědělská 730, 74901 Vítkov, ve
výši 55.000 Kč na obnovu střechy
- Eliška Měrková, Zemědělská 730, 74901 Vítkov, ve výši
55.000 Kč na obnovu střechy
- Ing. Olga Menčíková, Úvozní 575, 74901 Vítkov, ve výši
150.000 Kč na obnovu střechy
4. Schvaluje smlouvy o půjčce poskytnuté na základě Pravidel k poskytování půjček, tvorbě
a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova uzavřené mezi Městem
Vítkov a těmito žadateli:
- č. 1201 s panem Petrem Welertem bytem Ztracená 668,
74901 Vítkov
- č. 1202 s panem Tomášem Kuchtou bytem,U Nemocnice
829, 74901 Vítkov
- č. 1203 s panem Rostislavem Lehkým bytem Prostřední
Dvůr 2063, 74901 Vítkov
- č. 1204 s paní Kateřinou Adamcovou bytem Zemědělská
730, 74901 Vítkov
- č. 1205 s paní Eliškou Měrkovou bytem Zemědělská 730,
74901 Vítkov
- č. 1206 s paní Ing. Olgou Menčíkovou bytem Úvozní 575,
74901 Vítkov
5. Schvaluje zástavní smlouvu k nemovitosti žadatelky, jako ručitelský závazek ke smlouvě
o půjčce č. 1206, uzavřenou mezi Městem Vítkov a Ing. Olgou Menčíkovou.
6. Pověřuje starostu podpisem smluv o půjčce č. 1201 až č. 1206 poskytnutých na základě
Pravidel k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení
města Vítkova uzavřenou mezi Městem Vítkov a schválenými žadateli.
7. Pověřuje starostu podpisem zástavní smlouvy ke smlouvě o půjčce č. 1206 uzavřenou mezi
Městem Vítkov a Ing. Olgou Menčíkovou bytem Úvozní 575, 749 01 Vítkov.
8. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smluv o půjčce z FRB č. 1201 až č. 1206 se
Z: VFO
schválenými žadateli a podepsání zástavní smlouvy ke smlouvě o půjčce č. 1206
T: 5/2012
s žadatelkou.
9. Schvaluje Městu Vítkov v roce 2012 užití částky 1 mil. Kč z FRB na výměnu oken bytových
domu čp. 214 a čp. 215 na Oderské ulici za podmínek stanovených Pravidly k poskytování
půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.
578/14 Schvaluje rozpočtový výhled města Vítkova na léta 2014- 2015.
579/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 532/13 ze dne 22. 2. 2012 o schválení prodeje části
pozemku parc. č. 1298/1, uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Vítkovem
a Ing. Liborem Šustkem, bytem Vlkovice 83, 742 45 Fulnek, a Ing. Miluši Urbánkovou,
bytem Wolkerova 840, Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 277,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícími, a to každému ideální ½ prodávaného pozemku, dle důvodové zprávy
a předloženého návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovanými, a to nejpozději do
30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 6/2012

580/14 1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 1298/1, a to dle GP č. 2706-16/2012 pozemek parc.
č. 1298/3, díl „d“, orná půda o výměře 1060 m2 ani neprodat část pozemku parc. č. 1300,
a to dle GP č. 2706-16/2012 pozemek parc. č. 1300/2 orná půda o výměře 1013 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek k výstavbě rodinného domu paní Radce Klementové, bytem
Fučíkova 406, 749 01 Vítkov, a panu Jakubu Váňovi, bytem Spálov 288, 742 37 Spálov, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 6/2012
581/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 532/13 ze dne 22. 2. 2012 o schválení prodeje části
pozemku parc. č. 1300, uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Vítkovem
a panem Tomášem Želinským, bytem Wolkerova 839, Vítkov, za dohodnutou základní kupní
cenu ve výši Kč 256,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy a předloženého návrhu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 6/2012
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
582/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 534/13 ze dne 22. 2. 2012, uzavřít kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Miroslavem Macášem, bytem Skřivánčí pole 935, Vítkov, na
prodej části pozemku parc. č. 2289/32, a to dle geometrického plánu č. 2704-12/2012
pozemku parc. č. 2289/95 o výměře 251 m2, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu 1/3 nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 6/2012

583/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 534/13 ze dne 22. 2. 2012, uzavřít kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Wieslawem Kosowským, bytem Železného 729/2, Ostrava, na
prodej části pozemku parc. č. 2289/32, a to dle geometrického plánu č. 2704-12/2012
pozemku parc. č. 2289/94 o výměře 128 m2, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu 1/3 nákladů na vypracování geometrického
plánu kupujícím, dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
T: 6/2012
o uzavření smlouvy platnosti.
584/14 1. Rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi městem Vítkovem,
jako budoucím prodávajícím, a Ivanou Prokšovou, bytem Budišovská 877, Vítkov,
a Lukášem Prokšem, bytem Budišovská 877, Vítkov, jako budoucími kupujícími, dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje vrácení již zaplacené části kupní ceny v plné výši, tj. částku Kč 26.394,- p. Ivaně
Prokšové a částku Kč 26.394,- p. Lukáši Prokšovi, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá FO uhradit p. Ivaně Prokšové částku Kč 26.394,- a p. Lukáši Prokšovi částku Kč
26.394,-, jako vratku již zaplacené části kupní ceny.
4. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
585/14 1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1410/2 ostpl. o výměře cca 50 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě zděné
dvojgaráže.
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Z: VFO
T: 5/2012
Z: VFO
T: 5/2012

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1410/2 ostpl. o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k výstavbě zděné dvojgaráže.
586/14 1. Rozhodlo neprodat části pozemků parc. č. 7 zahrada, parc. č. 8 ostpl. a parc. č. 430/1 ostpl.
v kat. území Vítkov Dušanu Švecovi, bytem Potoční 529, Vítkov, jako zahradu, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
587/14 1. Rozhodlo nesměnit část pozemku parc. č. st. 87 stpl. o výměře cca 34 m2, ve vlastnictví
města, za část pozemku parc. č. 841/11 zahrada o výměře cca 34 m2, ve vlastnictví p. Pavly
Sojové, bytem Masarykova tř. 126/14, Opava, oba v kat. území Nové Těchanovice, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

588/14 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 manžely 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
30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
589/14 1. Rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a manžely Ing. Janou Gintarovou a Pavlem Gintarem, bytem
Boženy Němcové 1000, 749 01 Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

Z: VFO
T: 5/2012

Z: VFO
T: 5/2012

Z: VFO
T: 5/2012

Z: S,VFO
T: 6/2012

Z: S,VFO
T: 6/2012

590/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1226/19 ze dne 29. 4. 2009, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a manžely Ing. Jiřím Martinkem a MUDr. Lenkou Martinkovou, bytem Fučíkova 364, 749 01
Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 6/2012
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.
591/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1156/18 ze dne 25. 2. 2009, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a panem Antonínem Bartošem, bytem Ratibořská 97, 747 05 Opava 5, jako oprávněným
z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději do
30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
592/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1450/23 ze dne 4. 11. 2009, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a manžely Jiřím a Bronislavou Kunzovými, bytem Dělnická 1011, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to nejpozději do
30. června 2012. 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: 6/2012

Z: S,VFO
T: 6/2012

593/14 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 1695/1 orná půda a parc.
č. 1696/1 orná půda v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení inženýrských sítí –
plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky - kdy Město Vítkov bude povinný z věcného
břemene, a p. Martin Motl a p. Adéla Ambrožová, oba bytem Selská 335, 749 01 Vítkov,
budou oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Martinem
Motlem a p. Adélou Ambrožovou, oba bytem Selská 335, 749 01 Vítkov, jako oprávněnými
z věcného břemene - stavebník, dle předloženého návrhu smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 6/2012

594/14 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 1696/1 orná půda, parc. č. 1696/3
orná půda a parc. č. 1699 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení
inženýrských sítí – plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky - kdy Město Vítkov bude
povinný z věcného břemene, a p. Roman Ondryáš, bytem Skřivánčí pole 967, 749 01
Vítkov, bude oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a p. Romanem
Ondryášem, bytem Skřivánčí pole 967, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene
- stavebník, dle předloženého návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu Z: S,VFO
provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě
T: 6/2012
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.
595/14 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 1696/1 orná půda, parc. č. 1696/4
orná půda a parc. č. 1699 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení
inženýrských sítí – plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky - kdy Město Vítkov bude
povinný z věcného břemene, a manželé Roman a Jana Skácelovi, bytem Bezručova 649, 747
87 Budišov nad Budišovkou, budou oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno se
zřizuje bezúplatně.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manžely
Romanem a Janou Skácelovými, bytem Bezručova 649, 747 87 Budišov nad Budišovkou,
jako oprávněnými z věcného břemene - stavebník, dle předloženého návrhu smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu Z: S,VFO
provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě
T: 6/2012
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.
596/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 651/10 ze dne 27. 2. 2008, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene v rámci stavby „Vítkov, ul. Dělnická – rekonstrukce vodovodu“ mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ:
CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
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Z: S,VFO
T: 6/2012

597/14 1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 651/10 ze dne 27. 2. 2008, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene v rámci stavby „Vítkov, ul. Dělnická – rekonstrukce kanalizace“ mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ:
CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 30. června 2012. 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: 6/2012

598/14 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v části pozemku parc. č. 2507 ostpl. v kat. území
Klokočov u Vítkova v rámci stavby „Vítkov, ul. Dělnická – rekonstrukce kanalizace“, kdy
Město Vítkov bude povinný z věcného břemene, a a spol. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ:
CZ45193665, bude oprávněný z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Klokočov, K léčebně
– rekonstrukce vodovodních řadů“ mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169,
709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1641/28 ze dne 28. 4. 2010, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Klokočov, K léčebně – rekonstrukce
vodovodních řadů“ mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 169, 709 45
Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou společností, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 6/2012
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
599/14 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 404/9 ze dne 31. 8. 2011, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a org. Český
hydrometeorologický ústav, přísp. org., se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany, PSČ
143 06, IČ 00020699, zast. org. Český hydrometeorologický ústav, přísp. org., pobočka
Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba, jako oprávněný z věcného břemene.
Jednorázový poplatek činí částku Kč 5.000,-, + DPH v základní sazbě.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou příspěvkovou
organizací, a to nejpozději do 30. června 2012. 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: 6/2012

600/14 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 932/14 ze dne 31. 10. 2007, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ:
60193336, DIČ: CZ60193336, zast. na základě plné moci SITEL, spol. s r. o., Baarova
957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320, zast. na základě plné
moci Simonou Mlýnkovou, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcných břemen se jmenovanou společností, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 6/2012
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
601/14 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 72/2 ze dne 24. 11. 2010, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IV-12-8004985/1 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 10. 2010, evid. č. 0454/2010,
Ing. Stanislavem Rychtářem, Palackého 1919/4, 746 01 Opava, IČ: 10625534, DIČ:
CZ491108241, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004985/1 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. června 2012. 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: 6/2012

602/14 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 1719/30 ze dne 30. 6. 2010, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002160/1 mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 10. 2010, evid.
č. 0454/2010, Ing. Stanislavem Rychtářem, Palackého 1919/4, 746 01 Opava, IČ: 10625534,
DIČ:CZ491108241, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002160/1 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 6/2012
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
603/14 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 402/9 ze dne 31. 8. 2011, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8009848/1 mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavanice 50, PSČ 747 52, IČ:
46580646, DIČ: CZ46580646, zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 10. 2010, evid.
č. 0324/2010 jednatelem společnosti Ing. Jiřím Rýžem, jako oprávněným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8009848/1 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. června 2012. 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: 6/2012

604/14 1. Rozhodlo v souladu s usneseními ZM č. 1829/32 ze dne 6. 11. 2010, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IP-12-8007488/1 mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., se sídlem
Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, jako oprávněným
z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8007488/1 se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 6/2012
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
605/14 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemků parc. č. 3229/1 ostpl. a parc. č. 1706/1
ostpl. v kat. území Vítkov za účelem posílení kabelu NN v rámci stavby „Vítkov, Dělnická,
Lipová, posílení kNN“, kdy Město Vítkov bude povinný 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. samostatným projektantem Petrem Šímou,
bude oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-128002743/1 v částech pozemků parc. č. 3229/1 ostpl. a parc. č. 1706/1 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem posílení kabelu NN v rámci stavby „Vítkov, Dělnická, Lipová, posílení
kNN“ mezi Městem Vítkovem, jako budoucím povinným 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. samostatným projektantem Petrem
Šímou, jako budoucím oprávněný z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
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3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-128002743/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. června 2012. 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: 6/2012

606/14 1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno v částech pozemku parc. č. 3225/2 ostpl. v kat. území Vítkov
za účelem zřízení přeložky vNN v rámci stavby „Vítkov, Opavská, PENNY, přel.vNN“, kdy
Město Vítkov bude povinný 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. samostatným projektantem Petrem Šímou, bude oprávněný z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-128002046/4 v částech pozemku parc. č. 3225/2 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení
přeložky vNN v rámci stavby „Vítkov, Opavská, PENNY, přel.vNN“, mezi Městem
Vítkovem, jako budoucím povinným 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. samostatným projektantem Petrem Šímou, jako budoucím oprávněný
z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12- Z: S,VFO
8002046/4 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. června 2012. Pokud v této lhůtě T: 6/2012
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.
607/14 1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 2/2012, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu položkami 1až 7.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 2/2012.

Z: VFO
T: 10.5.2012

608/14 1. Vydává zrušovací OZV města Vítkova k OZV č. 8/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu.
2. Ukládá vyvěsit zrušovací OZV města Vítkova na úřední desce.
Z: VFO
T: 4/2012
609/14 1. Vydává Zásady pro schvalování a vyúčtování pracovních cest zastupitelů s účinností od
1.5.2012.
2. Ukládá vedení města parafovat vydané zásady.

610/14 1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 642/1 na ul. Husova č. p. 642 ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. č. 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem kupujícího
obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši Kč 250.000,-.
3. Stanoví kritériem výběru kupujícího obálkovou metodou - nepodnikající fyzické osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 642/1 na ul. Husova
č. p. 642 ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p.
642 a pozemku parc. č. 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 Kč 250.000,-.
611/14 1. Rozhodlo o zpětném převodu nebytové jednotky č. 642/101 v budově č. p. 642 na Husově
ul.ve Vítkově na Město Vítkov, IČ00300870, náměstí Jana Zajíce č.p.7, 749 01
Vítkov.
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Z: S,MS
T: 4/2012

Z: VFO
T: 5/2012

2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Mgr. Antonínem Gazdíkem, bytem Skřivánčí
pole č. p. 972, 749 01 Vítkov a Městem Vítkov, IČ 00300870, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31.7.2012. Pokud v této Z: S,VFO
lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy pro zavinění prodávajícího, pozbude usnesení ZM
T: 31.7.2012
o uzavření kupní smlouvy platnosti.
612/14 Ukládá jednat o převodu nebytové jednotky č. 642/101 na vlastníky jednotlivých bytových
jednotek jako podílové spoluvlastnictví nebo bytovou jednotku vyčlenit jako společné části
domu změnou prohlášení vlastníka.

Z: S,VFO
T: 31.12.2012

613/14 1. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Venkovský mikroregion Moravice, IČ:70630089 za rok 2011.
2. Schvaluje závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2011
včetně zápisu kontrolní komise ze dne 28.3. 2012.
614/14 1. Odvolává člena kontrolního výboru pana Zdeňka Krejčíčka.
2. Volí za člena kontrolního výboru pana Rudolfa Majerčáka.
615/14 1. Bere na vědomí předložené materiály, které se vztahují ke školství ve Vítkově.
2. Ukládá svolat pracovní jednání zastupitelů k problematice školství ve Vítkově na den
30.5.2012 v 16.00 hodin.
3. Ukládá k tomuto jednání připravit ekonomické a finanční podklady včetně časového
harmonogramu.

Z: S,VOS
T: 5/2012
Z: S,MS,VOS
T: 5/2012

616/14 Bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole administrace veřejných zakázek
na odboru služeb Městského úřadu ve Vítkově.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 25. 04. 2012

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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