USNESENÍ
25. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 25. dubna 2018
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1203/25 do č. 1293/25)
Zastupitelstvo města:
1203/25 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 20.února, 13.března, 3.dubna a 4.dubna
2018.
1204/25

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1205/25

Bere na vědomí zákonná zmocnění pro vydávání právních předpisů územních samosprávných
celků.

1206/25

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2. Ukládá předkladateli obecně závaznou vyhlášku vyvěsit na úřední desku Města Vítkova.

1207/25

1208/25

1209/25

1210/25

1. Neschvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala firma Panství
Morava a.s. Staré Těchanovice, o změnu podmínek pro využití návrhové plochy výroby
a skladování – lehký průmysl VL na pozemcích parc.č. 1329/1, 1325, 1326/1, 1326/4,
1326/5 k.ú. Vítkov a odstranění odrážky přípustného využití plochy 5.40 pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny.
2. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost změny
plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch na plochy pro bydlení na
základě podnětu, který podal jednatel společnosti Wigstadtl s.r.o. pan Radim Vícha.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět prověření změny plochy veřejného prostranství
s převahou nezpevněných ploch na plochy pro bydlení v lokalitě Boženy Němcové
a podnět zapracovat do zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala paní Libuše
Hermannová, o změnu pozemku parc.č. 2594/63 k.ú. Vítkov z plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní do plochy rodinné rekreace.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh paní Libuše Hermannové a požadavek zapracovat do
zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost posunutí
koridoru pro umístění příjezdové komunikace a záchytného příkopu pro dešťové vody
v návrhové ploše pro bydlení v lokalitě Boženy Němcové na základě podnětu, který podal
pan Luděk Drga.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět na prověření možnosti posunutí koridoru pro umístění
příjezdové komunikace a záchytného příkopu pro dešťové vody v návrhové lokalitě
Boženy Němcové a podnět zapracovat do zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.
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Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1211/25

1212/25

1213/25

1214/25

1215/25

1216/25

1. Neschvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala paní Mgr.
Petra Vavříčková, o změnu pozemku parc.č. 177/4, 182/3 a 177/5 k.ú. Jelenice z plochy
zemědělských pozemků do ploch smíšených obytných vesnických za účelem výstavby
rodinného domu.
2. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.
1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost
vymezení plochy zahrad v ploše zemědělských pozemků v k.ú. Jelenice navazující na
zastavěné území, za účelem možnosti výstavby oplocení, na základě podnětu, který
podala paní Ing. Marie Řehounková.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět na prověření možnosti vymezení plochy zahrad
v ploše zemědělských pozemků v k.ú. Jelenice navazující na zastavěné území, a podnět
zapracovat do zprávy o uplatňování
územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.
1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost
vymezení plochy pro bydlení na pozemku parc.č. 192 a 194 k.ú. Jelenice za účelem
možnosti výstavby rodinného domu, popřípadě vymezení plochy pro výrobu a skladování
za účelem možnosti výstavby výrobní haly na základě podnětu, který podal Ing. Jiří
Řehounek.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět na prověření možnosti vymezení plochy pro bydlení
popř. plochy pro výrobu a skladování v k.ú. Jelenice a podnět zapracovat do zprávy
o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost posunutí
koridoru pro umístění příjezdové komunikace a záchytného příkopu pro dešťové vody
v návrhové ploše pro bydlení v lokalitě Boženy Němcové na základě podnětu, který podal
pan Marek Drga.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět na prověření možnosti posunutí koridoru pro umístění
příjezdové komunikace a záchytného příkopu pro dešťové vody v návrhové lokalitě
Boženy Němcové a podnět zapracovat do zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města Vítkov a změny části
plochy pozemků parc.č. 1861/1 a parc.č. 1849 k.ú. Vítkova z plochy veřejných
prostranství s převahou zpevněných ploch na plochu bydlení individuální v rodinných
domech – městské a příměstské za účelem možnosti pronájmu jako zahrádky.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh Města Vítkova a požadavek zapracovat do zprávy
o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018

1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost
vypuštění návrhových ploch pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví paní Dany Brožové
v severní části Vítkova.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět na prověření možnosti vypuštění návrhových ploch
Z: VOVÚPŽP
pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví paní Dany Brožové v severní části Vítkova a
T: 10/2018
podnět zapracovat do zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva. Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018
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1217/25

1218/25

1219/25

1220/25

1221/25

1222/25

1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost
vypuštění návrhových ploch pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví paní Dany Brožové
v severní části Vítkova.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět na prověření možnosti vypuštění návrhových ploch
pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví paní Dany Brožové v severní části Vítkova a
podnět zapracovat do zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje v rámci projednávání změny územního plánu Vítkova prověřit možnost
vypuštění návrhových ploch pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví paní Martiny
Brožové v severní části Vítkova.
2. Ukládá pořizovateli evidovat podnět na prověření možnosti vypuštění návrhových ploch
pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví paní Martiny Brožové v severní části Vítkova
a podnět zapracovat do zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě žádosti, kterou podala paní Jitka
Petrtýlová, o změnu části plochy hromadné rekreace na pozemcích parc.č. 2110/5, 2110/7,
2110/6 a st.p. 197/2 na plochy pro bydlení smíšené obytné vesnické za účelem možnosti
výstavby rodinného domu.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh paní Jitky Petrtýlové a požadavek zapracovat do
zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
2. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan Pavel
Chocenský, o změnu pozemku parc.č. 2594/64 k.ú. Vítkov z plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní do plochy rodinné rekreace.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana Pavla Chocenského a požadavek zapracovat do
zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan Oldřich
Vícha, o stanovení podrobnější regulace nepřípustného využití ploch obytných městských
v centrálních i okrajových částech města.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh paní Oldřicha Víchy a požadavek zapracovat do zprávy
o uplatňování územního plánu Vítkova.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018
Z: VOVÚPŽP
T: 5/2018

1. Schvaluje Hodnotící zprávu místní Agendy 21 za rok 2017.
2. Schvaluje Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2018.
3. Ukládá oba dokumenty zveřejnit na webových stránkách města.
4. Ukládá vyčlenit v rozpočtu města částku 20.000 Kč a připravit pravidla pro participativní
rozpočtování města.
5. Ukládá zahájit přípravné kroky vedoucí k odstranění nedostatků uvedených v Hodnotící
zprávě MA21 za rok 2017 a k naplňování úkolů vyplývajících z Plánu zlepšování na rok
2018.

1223/25

Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018

Bere na vědomí zprávu o zapojení vítkovských spolků do programu Dne města – Vítkov
2018.
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Z: VOVÚPŽP
T: 10/2018

Z: VOK
T: 4/2018
Z: VFO,VOK
T: 8/2018
Z: T,VOK
T: 5/2018

1224/25

1. Rozhodlo přijmout dotaci z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2
– Sociální začleňování a boj s chudobou na projekt „Terénní sociální práce Vítkov“
v celkové výši 1 658 905,- Kč.
2. Schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/0008919 v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na projekt „Terénní sociální práce Vítkov“ vydané Ministerstvem
práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, městu Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.

1225/25

1. Rozhodlo přijmout dotaci z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2
– Sociální začleňování a boj s chudobou na projekt „Asistenti prevence kriminality
Vítkov“ v celkové výši 2 504 125,- Kč.
2. Schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/0008940 v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na projekt „Asistenti prevence kriminality Vítkov“ vydané
Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,
městu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.

1226/25

1. Rozhodlo přijmout dotaci z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2
– Sociální začleňování a boj s chudobou na projekt „Komunitní sociální práce ve Vítkově“
v celkové výši 1 924 905,- Kč.
2. Schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/0008920 v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na projekt „Komunitní sociální práce ve Vítkově“ vydané
Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,
městu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.

1227/25

1. Schvaluje Síť sociálních služeb a návazných aktivit města Vítkova.
2. Bere na vědomí informace o průběhu financování sociálních služeb v roce 2018.

1228/25

1. Rozhodlo přijmout dotaci z prostředků Operačního programu Zaměstnanost na projekt
s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Tunnel Vítkov“ pro Středisko volného času Vítkov, p. o. v celkové výši
8 699 163,75 Kč. Spoluúčast města, která je hrazena městy Vítkov, Budišov nad
Budišovkou a obcí Čermná ve Slezsku činí 5% z celkové části projektu.
2. Schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/0007772 v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi
a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov“ vydané Ministerstvem práce
a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Středisku volného času
Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ: 73214892.
3. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Střediska volného času
Vítkov, p. o.

1229/25

1230/25

1. Schvaluje ukončení Smlouvy 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 včetně dodatku č. 1 této smlouvy k 1. 5. 2018 dohodou.
2. Ukládá informovat starostu města Budišov nad Budišovkou, vedoucí odboru vnitřní správy
a vedoucího finančního odboru Městského úřadu Vítkov o ukončení Smlouvy ve věci
manažera Strategického plánu sociálního začleňování.
1. Schvaluje účelový příspěvek Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o.:
- ve výši 156.363 Kč na sanaci zdiva v MŠ na ul. Husova dle zápisu z hygieny.
2. Schvaluje účelový příspěvek Technickým službám města Vítkova, p. o.:
- ve výši 432 tis. Kč na dovybavení koupaliště lehátky, lavičkami apod.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření schválených účelových příspěvků.
4. Schvaluje investiční příspěvek Technickým službám města Vítkova, p. o.:
- ve výši 150 tis. Kč na dofinancování PD garáží a nádvoří v objektu TS.
5. Schvaluje investiční příspěvek Technickým službám města Vítkova, p. o.:
- ve výši 1.990 tis. Kč na nákup nového vozu TDO pro odvoz kontejnerů.
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Z: VOSV
T: 5/2018

Z: VOSV
T: 15.5.2018

Z: VFO
T: 4/2018

6. Ukládá provést rozpočtové opatření schválených investičních příspěvků.
1231/25

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 3/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 1 069 842,22 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 3/2018.

1232/25

Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok 2017.

1233/25

1. Schvaluje účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2017.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schvalování účetní závěrky pro předání do centrálního
systému účetních informací státu.

1234/25

1235/25

1236/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1051/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a:
 manželé Vlastimil Hála, nar. 11. 8. 1956, a Stanislava Hálová, nar. 22. 2. 1958, oba bytem
Opavská 29, 749 01 Vítkov, podíl 7206/83667.
 manželé Jiří Jopek, nar. 8. 3. 1961, a Radomila Jopková, nar. 26. 10. 1965, oba bytem
Opavská 29, 749 01 Vítkov, podíl 7732/83667,
 Pavel Polách, nar. 30. 8. 1970, bytem Opavská 29, 749 01 Vítkov, podíl 6146/83667,
 Rozvoj, stavební bytové družstvo, IČ 00053104, se sídlem Opava, U Cukrovaru 1282/9,
PSČ: 747 05, podíl 39913/83667,
 manželé Jan Sedlařík, nar. 24. 7. 1941, a Emilie Sedlaříková, nar. 16. 9. 1946, oba bytem
Opavská 29, 749 01 Vítkov, podíl 7732/83667,
 manželé Karel Slepánek, nar. 23. 11. 1958 a Anna Slepánková, nar. 12. 7. 1957, oba
bytem Opavská 29, 749 01 Vítkov, podíl 7732/83667,
 manželé Ladislav Tyran, nar. 11. 9. 1955, a Anna Tyranová, nar. 3. 8. 1958, oba bytem
Opavská 29, 749 01 Vítkov, podíl 7206/83667,
jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří, a to
dle geometrického plánu č. 3073-1/2018 pozemku parc. č. 2057/4 zastavěná plocha a
nádvoří – dvůr o výměře 116 m2 v kat. území Vítkov, a to každému ve výši podílu
prodávaného pozemku uvedeného za jménem či názvem kupujícího, za dohodnutou
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2018.
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. 1178/24 ze dne 21. 2. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Štěpánem Hutníkem, nar. 26. 9. 1964, bytem Švermova 248, 749 01
Vítkov, Martinou Angelopoulou, nar. 26. 5. 1982, bytem Opavská 33, 749 01 Vítkov, a
Pavlem Ihnátem, nar. 17. 1. 1968, bytem Luční 157, 749 01 Vítkov, na prodej pozemku
parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří – dvůr o výměře 116 m2 v kat. území Vítkov,
a to každému id. 1/3 prodávaného pozemku, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2018.
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. 1056/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Jitkou Štyrskou, nar. 14. 2. 1960, bytem Fučíkova 382, 749 01
Vítkov, na prodej pozemků parc. č. 1143 zahrada o výměře 351 m2 a parc. č. 1144/2
zahrada o výměře 179 m2, která byla oddělena dle geometrického plánu č. 3068-101/2017
z pozemku parc. č. 1144, v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. června 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
1237/25

1238/25

1239/25

1240/25

1241/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1056/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Zdeňkem Drašákem, nar. 15. 8. 1961, a Věrou Drašákovou,
nar. 24. 5. 1966, oba bytem Fučíkova 381, 749 01 Vítkov, na prodej pozemků parc.
č. 1147 zahrada o výměře 307 m2 a parc. č. 1148/2 zahrada o výměře 106 m2, která byla
oddělena dle geometrického plánu č. 3068-101/2017 z pozemku parc. č. 1148, v kat.
území Vítkov za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2018.
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. 1056/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Markem Kosterou, nar. 23. 2. 1977, bytem Fučíkova 380, 749 01
Vítkov, na prodej pozemků parc. č. 1151 zahrada o výměře 313 m2 a parc. č. 1152/2
trvalý travní porost o výměře 108 m2, která byla oddělena dle geometrického plánu
č. 3068-101/2017 z pozemku parc. č. 1152, v kat. území Vítkov za dohodnutou základní
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. června 2018.
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. 1056/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Alešem Duskou, nar. 5. 4. 1980, a Ľudmilou Duskovou, nar.
3. 10. 1982, oba bytem Fučíkova 379, 749 01 Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 1156/2
ostatní plocha o výměře 568 m2, který byl oddělen dle geometrického plánu č. 3068101/2017 z pozemku parc. č. 1156, v kat. území Vítkov za dohodnutou základní kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2018.
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. 1180/24 ze dne 21. 2. 2018, 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 2 částí
pozemku parc. č. 844/2 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 562-96/2017
pozemků parc. č. 844/6 ostatní plocha o výměře 51 m2 a parc. č. 844/7 ostatní plocha
o výměře 16 m2, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2018.
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. 1183/24 ze dne 21. 2. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ladislavem Olbrechtem, nar. 10. 6. 1975, bytem Nové Těchanovice
čp. 19, 749 01 Vítkov, a Radkem Olbrechtem, nar. 17. 2. 1977, bytem Nové Těchanovice
čp. 18, 749 01 Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 1003/7 trvalý travní porost o výměře
98 m2 v kat. území Nové Těchanovice, a to každému id. ½ prodávaného pozemku, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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1242/25

1243/25

1244/25

1245/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1174/24 ze dne 21. 2. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manželi Josefem Fialou, nar. 31. 5. 1963, a Marcelou Fialovou, nar.
28. 5. 1963, oba bytem Jelenice čp. 3, 749 01 Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 206/2
ostatní plocha o výměře 364 m2 v kat. území Jelenice za dohodnutou základní kupní cenu
ve výši Kč 50,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. června 2018.
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. 1054/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Karlem Tesaříkem, nar. 29. 11. 1997, trvale bytem Masarykova třída
354/23, 746 01 Opava, adresa pro doručování Oderská 192, 749 01 Vítkov, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 388.825,- a úhradu nákladů na vypracování
polohopisného plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 153/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný
stavbou žadatelů bez čp./če. - garáží za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude
zveřejněn po předložení těchto plánů kupujícími, nejpozději však do 31. července 2018.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 153/2 ostatní plocha o výměře cca 20
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
zastavěný stavbou žadatelů bez čp./če. - garáží za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2 a
úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení těchto plánů kupujícími, nejpozději však do 31. července
2018.
1. Rozhodlo projednávat prodej části pozemku parc. č. 1770/1 zahrada o výměře cca 140 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů a k zajištění příjezdu a přístupu na
pozemky žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími po vybudování chodníku se schodištěm na
tomto pozemku.
2. Ukládá FO informovat manžele Dušana a Jiřinu Šindelářovy o rozhodnutí ZM.

Z: VFO
T: 6/2018

Z: VFO
T: 7/2018

Z: VFO
T: 8/2018

Z: VFO
T: 5/2018

1246/25

1. Rozhodlo k usnesení ZM č. 1094/23 ze dne 13. 12. 2017, o prodeji pozemku parc. č. 1544
zahrada o výměře 95 m2 a části pozemků parc. č. 1545 ostatní plocha, parc. č. 1546 ostatní
plocha a parc. č. 1547 zahrada o souhrnné výměře výměře 200 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako II. varianta možného prodeje,
prodat pozemky parc. č. 1544 zahrada o výměře 95 m2, parc. č. 1546 ostatní plocha
o výměře 111 m2 a parc. č. 1547 zahrada o výměře 78 m2 a část pozemku parc. č. 1545
ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov jako pozemky u RD žadatele čp. 107 na Zemědělské ul. ve Vítkově za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/ m2.
2. Ukládá FO zajistit vypracování geometrického plánu na dělení pozemku parc. č. 1545. Po
Z: VFO
zpracování tohoto GP bude rozhodnuto, kterou variantu bude ZM preferovat.
T: 8/2018
3. Ukládá FO informovat Ing. Čeňka Gintara o rozhodnutí ZM.
Z: VFO
T: 5/2018

1247/25

Bere na vědomí vypracování znaleckého posudku manželi Stanislavou Daníčkovou, nar.
4. 1. 1964, a Ivo Daníčkem, nar. 31. 12. 1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov,
na pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1 zahrada o výměře 225 m2
a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a části pozemku parc. č. 209/1 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu č. 3102-25/2018 pozemku parc. č. 209/3
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zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2 s uvedením tržní ceny pozemků.
1248/25

1249/25

1250/25

1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 1808 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 566 m2,
jehož součástí je bytový dům čp. 147, v kat. území Vítkov do vlastnictví města od spol.
Vítkovská nemovitost s. r. o., Miletínská 376/19, 373 72 Lišov, IČ 28075536,
prostřednictvím nařízené dražby spol. INDRA – ŠEBESTA, v. o. s., Čechyňská 361/16,
602 00 Brno, za vyvolávací cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4272-529/2017 ze
dne 22. 5. 2017 spol. XP invest, s. r. o., Praha, ve výši Kč 231.300,- a maximální kupní
cenu ve výši Kč 350.000,-. V souladu s § 40 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
(obecní zřízení) bude schválená maximální kupní cena do ukončení dražby redigována.
2. Ukládá FO informovat spol. INDRA – ŠEBESTA, v. o. s., Čechyňská 361/16, 602 00
Brno, o (rozhodnutí ZM) zájmu města Vítkov zúčastnit se dražby pozemku parc. č. 1808
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 566 m2, jehož součástí je bytový dům čp. 147, v kat.
území Vítkov.
1. Bere na vědomí podmínky převodu pozemku parc. č. 3206/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov stanovené Českou republikou Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ
CZ01312774, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje koupi pozemku parc. č. 3206/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
2443 m2 v kat. území Vítkov od České republiky - Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, za maximální kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, po splnění požadovaných podmínek, dle důvodové
zprávy, nejpozději do 31. 12. 2019.
3. Ukládá FO požádat Českou republiku - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, o koupi pozemku parc. č. 3206/2 ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov za maximální kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, po splnění požadovaných podmínek, dle důvodové
zprávy, nejpozději do 31. 12. 2019.
4. Ukládá FO informovat státní pozemkový úřad o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 791/12 trvalý travní porost o výměře 21 m2, který dle
byl geometrického plánu č. 561-95/2017 oddělen z pozemku parc. č. 791/5, v kat. území
Nové Těchanovice do vlastnictví města od Ing. Jaroslava Maretha, nar. 20. 8. 1954, bytem
Dělnická 742, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 50,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat Ing. Maretha o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO předložit ZM ke schválení návrh kupní smlouvy.

1251/25

1. Souhlasí se směnou pozemku parc. č. 207/1 orná půda o výměře 1170 m2 v kat. území
Jelenice v rámci akce „Trojsměna“ za účelem „posunutí“ pozemku města a vybudování
účelové komunikace pro zřízení příjezdu na pole a do lesa mimo obytnou část Jelenic, a to
formou výměra za výměru bez finančního dorovnání. Ostatní náklady spojené s převody
bude hradit město.
2. Ukládá FO zajistit písemná stanoviska jednotlivých vlastníků dotčených pozemků
k plánované akci „Trojsměna“, a to:
 Ing. Marie Řehounková, nar. 24. 1. 1961, bytem Jelenice 24, 749 01 Vítkov, vlastník
pozemku parc. č. 148 orná půda v kat. území Jelenice
 Božena Víchová, nar. 17. 10. 1971, bytem Jelenice 26, 749 01 Vítkov, vlastník id. 21/24
pozemku parc. č. 153/1 orná půda v kat. území Jelenice
 Romana Víchová, nar. 27. 12. 1973, bytem Skalička 1, 75352 Skalička, vlastník id. 3/24
pozemku parc. č. 153/1 orná půda v kat. území Jelenice
 Karel Vícha, nar. 25. 10. 1968, bytem Jelenice 19,
749 01 Vítkov, vlastník pozemku parc. č. 154/1 orná půda v kat. území Jelenice
3. Ukládá FO zajistit vypracování geometrických plánů dotčených pozemků k plánované akci
„Trojsměna“.
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4. Ukládá FO předložit ZM ke schválení návrh směnné smlouvy.
1252/25

1253/25

1254/25

Z: VFO
T: 12/2018

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1420 ostpl., parc.
č. 1350/7 ostpl., parc. č. 1353 ostpl. a parc. č. 1345 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky
k pozemkům parc. č. 1350/15 ostpl. a parc. č. 1350/16 stpl., jehož součástí je rodinný dům
čp. 1031, kdy Město Vítkov je povinný z věcného břemene a manželé Martin Koštúr, nar.
11. 11. 1971, a Daniela Koštúrová, nar. 18. 6. 1972, oba bytem Opavská 1031, 749 01
Vítkov, jsou oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- +
DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1262/29 ze dne 16. 7. 2014, smlouvu o zřízení
věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a manželi Martinem Koštúrem, nar. 11. 11. 1971,
a Danielou Koštúrovou, nar. 18. 6. 1972, oba bytem Opavská 1031, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky v pozemku parc. č. 1420 ostpl. a splaškové kanalizační přípojky v pozemcích
parc. č. 1350/7, parc. č. 1353 a parc. č. 1354, vše ostpl., k pozemkům parc. č. 1350/15
ostpl. a parc. č. 1350/16 stpl., jehož součástí je rodinný dům čp. 1031, kat. území Vítkov,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2562 ostpl. v kat. území
Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 952/5 orná půda a parc. č. st. 395 stpl. jehož součástí je rodinný dům
čp. 220, kdy Město Vítkov je povinný z věcného břemene, a Michaela Dlouhá, nar. 14. 5.
1983, a Tomáš Formánek, nar. 23. 11. 1986, oba bytem Klokočov 220, 747 47 Vítkov 3,
jsou oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- + DPH
v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Michaelou Dlouhou, nar. 14. 5.
1983, a Tomášem Formánkem, nar. 23. 11. 1986, oba bytem Klokočov 220, 747 47
Vítkov 3, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č.
2562 ostpl. k pozemkům parc. č. 952/5 orná půda a parc. č. st. 395 stpl. jehož součástí je
rodinný dům čp. 220, kat. území Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2124 ostpl., parc.
č. 2109 ostpl. a parc. č. 2120/1 zahrada v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 2120/2
zahrada a parc. č. 2120/3 ostpl., jehož součástí je rodinný dům čp. 1032, kdy Město
Vítkov je povinný z věcného břemene, a manželé Michaela Kvasničáková, nar. 4. 6. 1990,
a Miroslav Kvasničák, nar. 23. 2. 1990, oba bytem Sadová 1032, 749 01 Vítkov, jsou
oprávněnými z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- + DPH v zákonné
výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a manželi Michaelou
Kvasničákovou, nar. 4. 6. 1990, a Miroslavem Kvasničákem, nar. 23. 2. 1990, oba bytem
Sadová 1032, 749 01 Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 2124 ostpl. a kanalizační
přípojky v pozemcích parc. č. 2109 ostpl. a parc. č. 2120/1 zahrada k pozemkům parc.
č. 2120/2 zahrada a parc. č. 2120/3 stpl., jehož součástí je rodinný dům čp. 1032, kat.
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území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.
1255/25

1256/25

1257/25

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 995 ostpl. v kat. území
Nové Těchanovice za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 33 zahrada a parc. č. st 18 stpl., jehož součástí je stavba občanského
vybavení čp. 8, kdy Město Vítkov je povinný z věcného břemene, a Zdeněk Olbrecht, nar.
3. 8. 1977, bytem Nové Těchanovice 6, 749 01 Vítkov, je oprávněný z věcného břemene.
Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a Zdeňkem Olbrechtem, nar.
3. 8. 1977, bytem Nové Těchanovice 6, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č.
995 ostpl. k pozemkům parc. č. 33 zahrada a parc. č. st 18 stpl., jehož součástí je stavba
občanského vybavení čp. 8, kat. území Nové Těchanovice, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovaným, a to nejpozději do 31. července 2018. 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. 627 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační
přípojky k pozemku parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě rodinného domu na
pozemku parc. č. 624, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a manželé
Ing. Iveta Kudelová, nar. 5. 4. 1980, a Roman Kudela, nar. 28. 9. 1977, oba bytem Březí
čp. 173, 251 01 Březí, budou oprávněnými z věcného břemene, za jednorázovou náhradu
Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a manželi Ing. Ivetou Kudelovou, nar. 5. 4. 1980, a Romanem
Kudelou, nar. 28. 9. 1977, oba bytem Březí čp. 173, 251 01 Březí, jako oprávněnými
z věcného břemene, v pozemku parc. č. 627 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 624
zahrada a k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 624, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí
a smlouvy o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do
31. července 2018. 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. 795/19 ze dne 26. 4. 2017, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8013323/3 pro stavbu „Vítkov, 1287, Gloss,
rozš. vNN/kNN“ v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní
vedení přípojky 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 4. 4. 2017, evid. č.
PM/II-239/2017, Ing. Martinem Bartečkem, IČ: 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00
Praha 2 - Vinohrady, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8013323/3 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. července 2018. 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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1258/25

1259/25

1260/25

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 662/14 ze dne 7. 9. 2016, smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě 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 generálním ředitelem Ing. Anatolem
Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 313/1, parc. č. 313/2, parc. č. 313/3 a parc. č. 313/4, vše ostpl. –
ostatní komunikace, v kat. území Vítkov za účelem rekonstrukce vodovodních řadů
v rámci stavby „Vítkov, ul. Boženy Němcové – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. července 2018. 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. 627 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního kabelového vedení přípojky NN
k pozemku parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě rodinného domu na tomto
pozemku, v rámci stavby „Vítkov, p. č. 625, Kudelová, příp. NN“, 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 č. PM/II-239/2017, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní
2008, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, bude oprávněným 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-8021776/1 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 č. PM/II-239/2017, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, 738
01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku
parc. č. 627 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN
k pozemku parc. č. 624 zahrada a k plánované novostavbě RD na tomto pozemku v rámci
stavby „Vítkov, p. č. 625, Kudelová, příp. NN“, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8021776/1 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. července 2018. 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 pozemcích parc. č. 3206/12 ostatní
plocha a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení zemního
vedení VN v rámci stavby „Vítkov, Dělnická, seven sport, kNN, kVN“, 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 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 Janou Hrabovskou, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu stanovenou znaleckým posudkem p. Ivo Pupíka č. 043-2018 ze dne 9. 4. 2018 ve
výši Kč 1.300,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8002083/003 pro
stavbu „Vítkov, Dělnická, seven sport, kNN, kVN“, 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 Janou Hrabovskou, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého
návrhu smlouvy.
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3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8002083/003
„Vítkov, Dělnická, seven sport, kNN, kVN“ se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1261/25

1262/25

1263/25

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 841/2 ostatní plocha
a parc. č. 925 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování
prodloužení vodovodu Zálužné v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu – Zálužné
k. ú. Melč a Nové Těchanovice“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene
a Obec Melč, se sídlem Melč 6, 747 84 Melč, IČ: 00300420, DIČ: CZ00300420, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a Obcí Melč, se sídlem Melč 6, 747 84 Melč, IČ: 00300420, DIČ: CZ00300420,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 841/2 ostatní plocha a parc.
č. 925 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování prodloužení
vodovodu Zálužné v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu – Zálužné k. ú. Melč
a Nové Těchanovice“, dle předložených návrhů smluv.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu s Obcí Melč, a to nejpozději do 31. července
2018. 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 pozemcích parc. č. 817/1 ostatní plocha,
parc. č. 826/1 ostatní plocha, parc. č. 826/5 ostatní plocha a parc. č. 826/2 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technické vybavenosti – kotelna v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení VN 22kV včetně rozvaděče VN 22kV, 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 22. 1. 2018 č. PM/II-078/2018, spol. Profiprojekt,
s. r. o., se sídlem Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ:
CZ27779319, bude oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu č. IV-12-8014771/VB/001 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 22. 1. 2018 č. PM/II-078/2018, spol. Profiprojekt, s. r. o., se
sídlem Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 817/1 ostatní plocha, parc. č.
826/1 ostatní plocha, parc. č. 826/5 ostatní plocha a parc. č. 826/2 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba technické vybavenosti – kotelna v kat. území Vítkov, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu umístit a provést stavbu č. IV-12-8014771/VB/001 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. července 2018. 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 domě Budišovská čp. 855, jenž je
součástí pozemku parc. č. 670/12 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu a
ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 855 ve Vítkově, kdy
 Jana Vicherková, nar. 7. 12. 1956, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Anna Jersenská, nar. 28. 1. 1940, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Marek Švec, nar. 24. 4. 1972, bytem Dělnická 1006,
749 01 Vítkov,
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Ing. Milan Vašátko, nar. 21. 8. 1966, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
Petr Dubový, nar. 5. 8. 1979, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
Pavel Holeš, nar. 5. 6. 1967, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
manželé Jaroslav Živný, nar. 6. 3. 1937, a Milada Živná, nar. 19. 11. 1942,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov
 Miroslav Štefl, nar. 21. 2. 1944, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Jan Kresta, nar. 17. 5. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Ing. Pavel Šrubař, nar. 9. 1. 1953, a Ing. Alena Šrubařová, nar. 19. 3. 1952,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Oto Wesselský, nar. 4. 6. 1959, a Jarmila Wesselská, nar. 15. 6. 1962,
oba bytem Těchanovická 299, 749 01 Vítkov,
 Libor Leher, nar. 18. 1. 1971, bytem Klokočov 181, 747 47 Vítkov 3,
 Martin Brňák, nar. 10. 12. 1974, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Dana Michálková, nar. 1. 8. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Miroslav Filip, nar. 4. 6. 1951, a Věra Filipová, nar. 11. 2. 1952, oba bytem Budišovská
855, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Jaroslav Zopp, nar. 3. 3. 1960, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Eva Vašíčková, nar. 6. 10. 1976, bytem Lidická 615, 749 01 Vítkov,
 Lenka Blahoudková, nar. 14. 10. 1985, bytem Kigginsova 1514/8a, Slatina, 627 00 Brno,
budou povinnými z věcného břemene, a Město Vítkov bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada činí částku Kč 2.000,-, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
 Jana Vicherková, nar. 7. 12. 1956, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Anna Jersenská, nar. 28. 1. 1940, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Marek Švec, nar. 24. 4. 1972, bytem Dělnická 1006, 749 01 Vítkov,
 Ing. Milan Vašátko, nar. 21. 8. 1966, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Petr Dubový, nar. 5. 8. 1979, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Pavel Holeš, nar. 5. 6. 1967, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Jaroslav Živný, nar. 6. 3. 1937, a Milada Živná, nar. 19. 11. 1942,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov
 Miroslav Štefl, nar. 21. 2. 1944, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Jan Kresta, nar. 17. 5. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 manželé Ing. Pavel Šrubař, nar. 9. 1. 1953, a Ing. Alena Šrubařová, nar. 19. 3. 1952,
oba bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Oto Wesselský, nar. 4. 6. 1959, a Jarmila Wesselská, nar. 15. 6. 1962, oba bytem
Těchanovická 299, 749 01 Vítkov,
 Libor Leher, nar. 18. 1. 1971, bytem Klokočov 181, 747 47 Vítkov 3,
 Martin Brňák, nar. 10. 12. 1974, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Dana Michálková, nar. 1. 8. 1957, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Miroslav Filip, nar. 4. 6. 1951, a Věra Filipová, nar. 11. 2. 1952, oba bytem Budišovská
855, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Jaroslav Zopp, nar. 3. 3. 1960, bytem Budišovská 855, 749 01 Vítkov,
 Eva Vašíčková, nar. 6. 10. 1976, bytem Lidická 615, 749 01 Vítkov,
 Lenka Blahoudková, nar. 14. 10. 1985, bytem Kigginsova 1514/8a, Slatina, 627 00 Brno,
jako povinnými z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení –
napojovacího uzlu a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp.
855 ve Vítkově, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění povinných z věcného břemene, pozbude usnesení ZM o
zřízení věcného břemene platnosti.
1264/25

1. Rozhodlo schválit zřízení věcného břemene za úplatu v domě Budišovská čp. 856, jenž je
součástí pozemku parc. č. 670/13 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení – napojovacího uzlu a
ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp. 856 ve Vítkově, kdy
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983, oba bytem Budišovská
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856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková, nar. 25. 11. 1974,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Eliška Kotásková, nar. 4. 10. 1964, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ilona Ševčíková, nar. 18. 12. 1965, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970, oba bytem Budišovská
856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967, oba bytem
Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½,
budou povinnými z věcného břemene, a Město Vítkov bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada činí částku Kč 7.000,-, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi
 Jiří Březovják, nar. 20. 4. 1981, a Iva Martinková, nar. 13. 9. 1983,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 Marta Dostálová, nar. 2. 10. 1938, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alan Lamatschek, nar. 28. 11. 1970, a Ing. Eva Lamatschková, nar. 25. 11. 1974,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Zoltán Deszkás, nar. 5. 5. 1967, a Hana Deszkásová, nar. 29. 11. 1966,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Marie Horáková, nar. 21. 2. 1932, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Eliška Kotásková, nar. 4. 10. 1964, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ilona Ševčíková, nar. 18. 12. 1965, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Miluška Mravíková, nar. 28. 3. 1948, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Dana Švánová, nar. 23. 9. 1956, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Monika Tomčalová, nar. 21. 11. 1974, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Ludvík Polách, nar. 6. 1. 1952, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 MUDr. Ivana Kolev, nar. 10. 6. 1959, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Radek Krhut, nar. 21. 3. 1975, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Alois Doležel, nar. 20. 4. 1947, a Zdeňka Doleželová, nar. 31. 8. 1954,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Kateřina Bartošová, nar. 7. 2. 1975, a Pavel Matula, nar. 8. 7. 1970, oba bytem Budišovská
856, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 manželé Karel Štěpán, nar. 5. 9. 1951, a Stanislava Štěpánová, nar. 24. 3. 1951,
oba bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Alena Malá, nar. 16. 2. 1960, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Václav Hájek, nar. 21. 5. 1954, a Eva Hájková, nar. 2. 3. 1960, oba bytem
Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 manželé Vítězslav Čech, nar. 2. 6. 1957, a Pavla Čechová, nar. 16. 12. 1967,
oba bytem Budišovská 854, 749 01 Vítkov, id. ½,
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a manželé Zdeněk Zaoral, nar. 10. 4. 1952, a Věra Zaoralová, nar. 30. 11. 1954,
oba bytem Budišovská 853, 749 01 Vítkov, id. ½,
jako povinnými z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení, umístění a provozování energetického zařízení –
napojovacího uzlu a ležatých rozvodů tepla a teplé vody ve sklepě domu Budišovská čp.
856 ve Vítkově, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se
jmenovanými, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění povinných z věcného břemene, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene platnosti.
1265/25

1266/25

1267/25

1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1570/2 stpl. v kat. území Vítkov
z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“,
kdy Kateřina Adamcová, nar. 2. 11. 1984, bytem Zemědělská 730, 749 01 Vítkov, Eliška
Měrková, nar. 22. 11. 1978, bytem Zemědělská 730, 749 01 Vítkov, a Dagmar Stárková,
nar. 22. 5. 1957, bytem Bratří Hlaviců 86, 755 01 Vsetín, jsou povinné z věcného
břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor stavby,
a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene. Jednorázovou náhradu zaplatí
povinnému investor stavby.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Kateřinou Adamcovou, nar. 2. 11. 1984, bytem Zemědělská 730, 749 01 Vítkov, Eliškou
Měrkovou, nar. 22. 11. 1978, bytem Zemědělská 730, 749 01 Vítkov, a Dagmar
Stárkovou, nar. 22. 5. 1957, bytem Bratří Hlaviců 86, 755 01 Vsetín, jako povinnými
z věcného břemene, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako investorem
stavby, a Městem Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1561 stpl. v kat. území Vítkov
z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“,
kdy Eliška Sváčková, nar. 7. 11. 1962, bytem Zemědělská 725, 749 01 Vítkov, je povinná
z věcného břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor
stavby, a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene. Jednorázovou náhradu zaplatí
povinné investor stavby.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Eliškou Sváčkovou, nar. 7. 11. 1962, bytem Zemědělská 725, 749 01 Vítkov, jako
povinnou z věcného břemene, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711,
jako investorem stavby, a Městem Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1559 stpl. v kat. území Vítkov
z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“,
kdy manželé Marek Hořín, nar. 20. 2. 1973, a Michaela Hořínová, nar. 13. 10. 1974, oba
bytem Hřbitovní 598, 749 01 Vítkov, jsou povinní z věcného břemene, Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor stavby, a Město Vítkov je
oprávněný z věcného břemene. Jednorázovou náhradu zaplatí povinným investor stavby.
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2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Markem Hořínem, nar. 20. 2. 1973, a Michaelou Hořínovou, nar. 13. 10. 1974, oba bytem
Hřbitovní 598, 749 01 Vítkov, jako povinnými z věcného břemene, Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako investorem stavby, a Městem Vítkov, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1268/25

1269/25

1270/25

1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1564 stpl. a parc. č. 1565
zahrada v kat. území Vítkov z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice
II/462 Vítkov - Větřkovice“, kdy manželé Karel Král, nar. 29. 1. 1959, a Vladislava
Králová, nar. 7. 9. 1961, oba bytem Zemědělská 727, 749 01 Vítkov, jsou povinní
z věcného břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor
stavby, a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene. Jednorázovou náhradu zaplatí
povinným investor stavby.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Karlem Králem, nar. 29. 1. 1959, a Vladislavou Královou, nar. 7. 9. 1961, oba bytem
Zemědělská 727, 749 01 Vítkov, jako povinnými z věcného břemene, Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako investorem stavby, a Městem Vítkov, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3186/7 trvalý travní porost
a parc. č. 3185/1 orná půda v kat. území Vítkov z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro
stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“, kdy Růžena Lavičková, nar. 14. 5. 1969,
bytem Prostřední Dvůr čp. 2049, 749 01 Vítkov, je povinná z věcného břemene, Správa
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor stavby, a Město Vítkov je oprávněný
z věcného břemene, Jednorázovou náhradu zaplatí povinnému investor stavby.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Růženou Lavičkovou, nar. 14. 5. 1969, bytem Prostřední Dvůr čp. 2049, 749 01 Vítkov,
jako povinným z věcného břemene, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711,
jako investorem stavby, a Městem Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1562 stpl. v kat. území Vítkov
z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“,
kdy manželé Štefan Haščič, nar. 26. 7. 1958, a Marcela Haščičová, nar. 28. 9. 1965, oba
bytem Generála Svobody 258/1, 736 01 Havířov - Šumbark, jsou povinní z věcného
břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor stavby, a
Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene. Jednorázovou náhradu zaplatí povinným
investor stavby.
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T: 7/2018

Z: VFO
T: 7/2018

2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Štefanem Haščičem, nar. 26. 7. 1958, a Marcelou Haščičovou, nar. 28. 9. 1965, oba bytem
Generála Svobody 258/1, 736 01 Havířov - Šumbark, jako povinnými z věcného břemene,
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako investorem stavby, a
Městem Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1271/25

1272/25

1273/25

1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1558/2 zahrada v kat. území
Vítkov z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov Větřkovice“, kdy Radek Surovec, nar. 11. 9. 1967, bytem Zemědělská 510, 749 01
Vítkov, je povinný z věcného břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, je investor stavby, a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene.
Jednorázovou náhradu zaplatí povinnému investor stavby.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Radkem Surovcem, nar. 11. 9. 1967, bytem Zemědělská 510, 749 01 Vítkov, jako
povinným z věcného břemene, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711,
jako investorem stavby, a Městem Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3184/2 orná půda v kat. území
Vítkov z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov Větřkovice“, kdy Václav Macíček, nar. 27. 12. 1950, bytem Prostřední Dvůr 2049, 749 01
Vítkov, je povinný z věcného břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, je investor stavby, a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene.
Jednorázovou náhradu zaplatí povinnému investor stavby.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi
Václavem Macíčkem, nar. 27. 12. 1950, bytem Prostřední Dvůr 2049, 749 01 Vítkov, jako
povinným z věcného břemene, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711,
jako investorem stavby, a Městem Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se všemi
jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude
usnesení ZM platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1554, parc. č. 1560,
parc. č. 3080, parc. č. 3083/18, parc. č. 3227/6, parc. č. 3227/11 a parc. č. 3227/12, vše
ostatní plocha, v kat. území Vítkov z důvodu přeložky vodovodů pro stavbu „Silnice
II/462 Vítkov - Větřkovice“, kdy Město Vítkov, je povinný z věcného břemene, Správa
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702
23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je investor stavby, a spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, je oprávněný z věcného břemene,
Jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého posudku Ing. Pavla Krämra č.
2018/Vít-016/S.II-462/VB ze dne 10. 2. 2018 ve výši Kč 16.210,-, vč DPH, zaplatí Městu
investor stavby.
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Z: VFO
T: 7/2018

Z: VFO
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2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnost
inženýrské sítě uzavřenou mezi Městem Vítkov, jako povinným z věcného břemene,
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, jako investorem stavby, a spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene,
dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnost
inženýrské sítě se všemi jmenovanými smluvními stranami, a to nejpozději do 31.
července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění některé ze
smluvních stran, pozbude usnesení ZM platnosti.
1274/25

1. Rozhodlo nevyužít předkupního práva města Vítkova u pozemků parc. č. 3201/22 ostatní
plocha – silnice o výměře 2610 m2, parc. č. 3201/24 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 549 m2 a parc. č. 3201/26 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2
v kat. území Vítkov ve vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, zřízeného dle § 101 zák.
č. 183/2006 Sb., dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje výmaz předkupního práva ve prospěch města Vítkova u pozemků parc. č.
3201/22 ostatní plocha – silnice o výměře 2610 m2, parc. č. 3201/24 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 549 m2 a parc. č. 3201/26 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 7 m2 v kat. území Vítkov ve vlastnictví České republiky - Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat Českou republiku - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha
3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, o rozhodnutí ZM.
4. Ukládá podat u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Opava, návrh na výmaz předkupního práva v souladu s bodem 2/.

1275/25

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2018 na koupališti ve Vítkově.

1276/25

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za rok 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za první pololetí 2018.

1277/25

1278/25

1279/25

1280/25

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ: 00037494 za rok 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2018.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření MŠ Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p.o., IČ:70996288 za rok 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2018.
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o.
Komenského 754, 749 01 Vítkově, ve výzvě č. 02_18_63 Šablony II v prioritní ose 3 OP
VVV na projekt „Úspěšně v základním vzdělávání“ ve výši 2.838.209,- Kč.
2. Ukládá podat žádost o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o. Komenského
754, 749 01 Vítkově, ve výzvě č. 02_18_63 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV na
projekt „Úspěšně v základním vzdělávání“ ve výši 2.838.209,- Kč.
1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 166.100,- Kč na projekt „Zdravé město Vítkov“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit
v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Zdravé město Vítkov“.
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1281/25

1282/25

1283/25

1284/25

1285/25

1286/25

3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Zdravé město Vítkov“.

Z: S,VOS
T: 5/2018

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 43.600,- Kč na projekt „Vystoupej na svůj vrchol“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Vystoupej na svůj vrchol“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Vystoupej na svůj vrchol“.

Z: S,VOS
T: 5/2018

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 60.000,- Kč na projekt „Najdi si to své“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z dotačního programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Najdi si to své“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Najdi si to své“.

Z: S,VOS
T: 5/2018

1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 5.696,70 EUR na projekt „60+“ v rámci Fondu
mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko.
2. Schvaluje smlouvu č. ERS-CZ/2018/1336 o financování mikroprojektu „60+“ v rámci
Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. ERS-CZ/2018/1336 o financování
mikroprojektu „60+“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia
v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 10.726,15 EUR na projekt „Česko-polská hudební
setkávání“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko.
2. Schvaluje smlouvu č. ERS-CZ/2018/1357 o financování mikroprojektu „Česko-polská
hudební setkávání“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia
v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. ERS-CZ/2018/1357 o financování
mikroprojektu „Česko-polská hudební setkávání“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 –
2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
1. Schvaluje přijetí investiční dotace ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2018 – Programu EFEKT 2018 - na realizaci projektu „Energetické úspory veřejného
osvětlení ve Vítkově – II. etapa“ (číslo dotace 122D22100 8282) ve výši 1 386 882 Kč.
2. Souhlasí s Podmínkami čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2018, které jsou
nedílnou součástí Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu.
3. Schvaluje financování projektu „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II.
etapa“ (číslo dotace 122D22100 8282) nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo
zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace projektu.
4. Ukládá starostovi města podepsat Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT
2018, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního
rozpočtu.
5. Ukládá provést rozpočtové opatření na zajištění financování realizace projektu
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“ nad rámec poskytnuté
dotace tak, aby bylo zajištěno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace
projektu.
Souhlasí s podanou žádostí o dotaci v dotačním programu Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji v roce 2018 vyhlášeném Moravskoslezským krajem na
projekt „Církevní památky na Vítkovsku “, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
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1287/25

Bere na vědomí návrh veřejného osvětlení v městském parku ve Vítkově, dle důvodové
zprávy.

1288/25

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 759.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova
585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na podporu činnosti NZDM Tunnel
Vítkov.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a SVČ Vítkov, p. o. na neinvestiční dotaci ve výši 759.000,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 ze MSK.

Z: VOS
T: 4/2018
Z: ŘSVČ
T: 4/2018

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01
Vítkově, ve výzvě Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV na dofinancování úvazku
pedagogických pracovníků ve výši 704.800,- Kč.
2. Ukládá podat žádost o dotaci ve výzvě Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV na
dofinancování úvazku pedagogických pracovníků ve výši 704.800,- Kč.

Z: VOS,ŘSVČ
T: 7/2018

1289/25

1290/25

Bere na vědomí studii stavby: „Rekonstrukce vodovodního řadu, Skřivánčí pole, Vítkov“
zpracovanou Ing. Petrem Mullerem v 01/2018.

1291/25

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
p.o., IČ: 73214892 za rok 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času
Vítkov, p.o., IČ: 73214892 za I. pololetí 2018.

Z: VOS
T: 9/2018

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. IČ:69987181 za rok 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o., IČ:69987181 za I. pololetí 2018.

Z: VOS
T: 9/2018

1292/25

1293/25

Bere na vědomí zápis a usnesení z 23. jednání finančního výboru Zastupitelstva města
Vítkova.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka

Strana 20 (celkem 20)

