USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 26. dubna 2017
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 848/19 do č. 902/19)
Zastupitelstvo města:
848/19
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 21.února, 14.března a 4.dubna 2017.
849/19

850/19

851/19

852/19

853/19

1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. IČ:69987181 za rok 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o., IČ:69987181 za I. pololetí 2017.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření MŠ Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p.o., IČ:70996288 za rok 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2017.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
p.o., IČ: 73214892 za rok 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času
Vítkov, p.o., IČ: 73214892 za I. pololetí 2017.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za rok 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za první pololetí 2017.
1. Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ: 00037494 za rok 2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí 2017.

854/19

1. Bere na vědomí informaci ředitele TS Vítkov o možnosti získání dotace z KÚ MSK na
pořízení techniky ve výši 500 tis. Kč.
2. Souhlasí s dofinancováním nákupu komunální techniky pro TS Vítkov, p.o. do výše
400 tis. Kč.

855/19

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

856/19

Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2017.

857/19

1. Rozhodlo o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,- Kč Domovu Vítkov, p.o.,
Vítkov, Lidická 611, 749 01, Vítkov, IČ 71196951 na provoz pobytových sociálních
služeb v roce 2017.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Domovem Vítkov, p.o., Lidická 611,
749 01 Vítkov, IČ 71196951 na provoz pobytových sociálních služeb v roce 2017.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Domovem Vítkov, p. o.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 50.000,- Kč na účet Domova Vítkov, p. o.

858/19

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč Fokusu - Opava, z.s.,
Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně
související s provozem služby sociální rehabilitace.
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Z: VOS
T: 9/2017

Z: VOS
T: 9/2017

Z: VOS
T: 9/2017

Z: VOS
T: 9/2017

Z: VOS
T: 9/2017

Z: VOSV
T: 5/2017
Z: VOSV
T: 6/2017

2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 746 01 Vítkov a Fokusem - Opava, z.s., Opavská
33, 793 13 Svobodné Heřmanice na činnost související s provozem služby sociální
rehabilitace.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Fokusem - Opava, z.s.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč na účet Fokusu - Opava, z.s..
859/19

860/19

861/19

862/19

863/19

864/19

865/19

1. Schvaluje Strategický plán sociálního začleňování 2017 – 2019 Vítkov, Budišov nad
Budišovkou, Čermná ve Slezsku.
2. Ukládá informovat o schválení Agenturu pro sociální začleňování.
1. Souhlasí se zahájením jednání o odkoupení budovy č. p. 493 na pozemku p. č. 718/1,
budovu neevidovanou v katastru nemovitostí na pozemku p.č. 718/1, pozemek p.č.718/1
a p.č. 719/3, včetně součástí a příslušenství, vše zapsané na LV č. 1699 v katastrálním
území Vítkova (areál bývalého pivovaru) a předložit výsledky tohoto jednání
zastupitelstvu.
2. Ukládá zahájit jednání o odkoupení budovy č. p. 493 na pozemku p. č. 718/1, budovu
neevidovanou v katastru nemovitostí na pozemku p.č. 718/1, pozemek p.č.718/1 a p.č.
719/3, včetně součástí a příslušenství, vše zapsané na LV č. 1699 v katastrálním území
Vítkova (areál bývalého pivovaru) a předložit výsledky tohoto jednání zastupitelstvu.

Z: VOSV
T: 5/2017
Z: VOSV
T: 6/2017

Z: VOSV
T: 5/2017

Z: VFO
T: 8/2017

1. Souhlasí se zahájením jednání o odkoupení bytového domu na ulici Komenského,
č.p. 147 ve Vítkově.
2. Ukládá zahájit jednání o odkoupení bytového domu na ulici Komenského, č.p. 147 ve
Vítkově a předložit výsledky tohoto jednání zastupitelstvu.

Z: VFO
T: 9/2017

1. Souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
bytových domů z Integrovaného regionálního operačního programu na projekty
Sociálního bydlení.
2. Ukládá zahájit přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytových
domů z Integrovaného regionálního operačního programu na projekty Sociálního bydlení

Z: VOS
T: 8/2017

1. Souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro podání žádostí o dotaci z Operačního
programu Zaměstnanost, výzvy č. 52.
2. Ukládá připravit podklady pro podání žádostí o dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost, výzvy č. 52.

Z: VOSV
T: 6/2017

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 536.000,- 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 536.000,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: 5/2017
Z: VOS
T: 5/2017

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 1.200.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova
585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na podporu činnosti SASRD
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 1.200.000,Kč.

Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 26.04.2017

Strana 2 (celkem 9)

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.
866/19

867/19

868/19

1. Souhlasí s vnitřními stavebními úpravami a opravami v rámci projektu „S chutí do všeho
…“ z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko v rozsahu uvedeném v žádosti SVČ Vítkov, p. o. Jedná se
o rekonstrukci kuchyně na středisku SVČ ve Vítkově.
2. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892
předložit souhlas Zastupitelstva města Vítkova Řídícímu výboru Euroregionu Silesia.
1. Schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko na dobu určitou 10 let mezi městem
Vítkov IČ:00300870 zastoupeným starostou Ing. Pavlem Smolkou a Moravskoslezským
krajem se sídlem 28.října 117 Ostrava IČ: 70890692 s účinností termínu dle výběrového
řízení na autobusového dopravce v oblasti Vítkovska.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko na dobu určitou 10 let mezi městem
Vítkov IČ:00300870 zastoupeným starostou Ing. Pavlem Smolkou a Moravskoslezským
krajem se sídlem 28.října 117 Ostrava IČ: 70890692 s účinností termínu dle výběrového
řízení na autobusového dopravce v oblasti Vítkovska.
1. Bere na vědomí zprávu o umístění pítka na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.
2. Schvaluje umístění pítka na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově dle důvodové zprávy.
3. Ukládá umístit pítko na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově dle důvodové zprávy.

869/19

1. Bere na vědomí informace o průběhu příprav společného česko-polského projektu
„Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“.
2. Souhlasí s podáním žádostí v nejbližším termínu, nejpozději však 30. 10. 2017 v rozsahu
uvedeném v důvodové zprávě s tím, že výše rozpočtu připravované akce nepřesáhne
1.256.000 Kč vč. DPH.
3. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Horniny a flóra v česko-polském
příhraničí“.
4. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 15 % spolupodílu a na pokrytí
neuznatelných nákladů na projekt „Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“.

870/19

1. Schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1
- Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, na realizaci projektu „Rekonstrukce
a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“
(registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946) v celkové výši
2 916 136,53 Kč.
2. Souhlasí s Podmínkami poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření
parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“, registrační číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946.

871/19

1. Rozhodlo o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu
obnovy kulturních památek a památkově-chráněných nemovitostí v Moravskoslezském
kraji na rok 2017 na realizaci projektu „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“
v celkové výši 350 000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního Programu obnovy kulturních památek a památkově-chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na realizaci projektu „Oprava hřbitovní zdi ve
Vítkově, ul. Bezručova“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
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Z: VOS
T: 5/2017
Z: VOS
T: 5/2017

Z:
VOS,ŘSVČ
T: 5/2017

Z: S,VOS
T: 5/2017

Z: VOS,ŘTS
T: 8/2017

3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu obnovy kulturních památek
a památkově-chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na realizaci
projektu „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“ mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na předfinancování realizace projektu „Oprava
hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“.
872/19

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 vyhlášeném Moravskoslezským krajem na
projekt „Propagujeme Vítkovsko“, se závazkem spolufinancování realizace projektu.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v dotačním programu Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 vyhlášeném Moravskoslezským krajem na
projekt „Propagujeme Vítkovsko“.

873/19

Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2016.

874/19

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.3/2017 dle přílohy č. 1
v celkové výši 1 566 856,- Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 3/2017.

875/19

876/19

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši Kč 26 tis. Kč na
pronájem lešení na opravu modlitebny ve Vítkově uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Farním sborem Českobratrské církve
evangelické, Opavská 116, 749 01 Vítkov IČ 47810564.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání schválené smlouvy.
1. Schvaluje účetní závěrku Města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2016.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schvalování účetní závěrky pro předání do centrálního
systému účetních informací státu.

877/19

Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2019 až 2020.

878/19

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 790/18 ze dne 22. 2. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a spol. Štěpán Hutník s. r. o., Budišovská 908, 749 01 Vítkov,
IČ 26856255, DIČ CZ26856255, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + DPH
v zákonné výši pro část pozemku nedotčeného vodovodním přívodním řadem
o výměru 2694 m2 a Kč 140,-/m2 + DPH v zákonné výši
pro část pozemku dotčeného vodovodním přívodním řadem o výměru 484 m2 a úhradu
nákladů za vyhotovení polohopisného plánu na zaměření vodovodního přívodního řadu
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle přiloženého návrhu
smlouvy
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. července 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

879/19

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 791/18 ze dne 22. 2. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Nikolou Mýlkovou, nar. 30. 6. 1978, DIČ CZ7856305182, bytem
Spojovací 914, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + DPH
v zákonné výši a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději
do 31. července 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatelky, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
880/19

881/19

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 792/18 ze dne 22. 2. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Bc. Hanou Huškovou, nar. 25. 5. 1969, bytem Nová 431, 749 01
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši pro část
pozemku nedotčeného inženýrskými sítěmi o výměře 535 m2 a Kč 140,-/m2 + DPH
v zákonné výši pro část pozemku dotčeného inženýrskými sítěmi o výměře 210 m2 a úhradu
části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým
kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. července 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
1. Rozhodlo nesměnit část pozemku města parc. č. 197/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
v kat. území Jelenice za část pozemku parc. č. st. 8 zastavěná plocha a nádvoří - zbor
o výměře 22 m2 (výměra je stanovena návrhem geometrického plánu) v kat. území Jelenice,
ve vlastnictví Radka Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle
důvodové zprávy.
2. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. st. 8 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 22
m2 (výměra je stanovena návrhem geometrického plánu) v kat. území Jelenice, za kupní
cenu Kč 50,-/m2 do vlastnictví města Vítkova od Radka Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem
Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat p. Radka Burdíka o rozhodnutích ZM.
4. Ukládá předložit ZM ke schválení kupní smlouvu.

882/19

883/19

884/19

885/19

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 300 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek k rekreaci za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3207/9 orná půda o výměře 1034 m2 v kat. území
Vítkov k podnikatelské činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši pro část pozemku
nedotčeného inženýrskými sítěmi o výměře 393 m2 a Kč 140,-/m2 + DPH v zákonné výši
pro část pozemku dotčeného inženýrskými sítěmi o výměře 641 m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 3207/9 orná půda o výměře 1034 m2 v kat.
území Vítkov k podnikatelské činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 pro část pozemku nedotčeného inženýrskými
sítěmi o výměře 393 m2 a Kč 140,-/m2 pro část pozemku dotčeného inženýrskými sítěmi
o výměře 641 m2.
1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 813/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
121 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty če. 72, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
Revokuje usnesení č. 749/17 ze dne 14. 12. 2016:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca
550 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2,
dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM“.
886/19

Revokuje usnesení č. 788/1 ze dne 22. 2. 2017:
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 749/14 ze dne 14. 12. 2016, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Kamilem Olbrechtem, nar. 16. 11. 1968, bytem Zálužné 71,
749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. června 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“

887/19

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca 370 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu ve výši Kč 25,-/m2,
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře
cca 370 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu ve výši
Kč 25,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy.
3. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost
o výměře cca 220 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 121 v Zálužné, za základní
kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2, a úhradu části nákladů za vypracování geometrického
plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované
plochy, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře
cca 220 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 121 v Zálužné, za základní kupní
cenu ve výši Kč 125,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které
budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy.
5. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

888/19

889/19

1. Schvaluje poskytnutí slevy z kupí ceny MUDr. Lence Škařupové, nar. 5. 6. 1971, bytem
Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, z prodeje pozemků parc. č. 808/3 a parc. č. 809/1 v kat.
území Vítkov za účelem výstavby ordinace praktického lékaře z důvodu skryté vady jímky na prodávaných nemovitých věcech, a to formou úhrady prokazatelných
vyfakturovaných nákladů spojených s odstraněním této skryté vady schválených znalcem.
2. Ukládá informovat MUDr. Škařupovou o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m2
a parc. č. 2064/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2 v kat. území Vítkov jako
nádvoří domu čp. 29 na Opavské ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč
200,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 2057/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 342 m2 a parc. č. 2064/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2 v kat.
území Vítkov jako nádvoří domu čp. 29 na Opavské ul. ve Vítkově, za základní kupní
cenu ve výši Kč 200,-/m2.
3. Ukládá zahájit jednání s vlastníky či spoluvlastníky bytových jednotek a nebytových
prostor domu čp. 29 na Opavské ul. ve Vítkově a s vlastníky garáží, kteří mají příjezd přes
pozemek parc. č. 2064/1 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, za základní
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.
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890/19

891/19

892/19

893/19

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 130 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice za účelem postavení
zahradního domku pro potřeby Spolku Zálužné a osadního výboru za základní kupní cenu
ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícím, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 583/2, a to dle geometrického plánu č. 150-78/2016
pozemek parc. č. 583/5 ostpl.o výměře 3 m2 v kat. území Lhotka u Vítkova jako pozemek
zastavěný stavbou žadatele za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů
za vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 583/2, a to dle geometrického plánu
č. 150-78/2016 pozemek parc. č. 583/5 ostpl. o výměře 3 m2 v kat. území Lhotka
u Vítkova jako pozemek zastavěný stavbou žadatele za základní kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícími.
1. Rozhodlo nedarovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemky parc. č.:
754 zastavěna plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 496 m2
755 ostatní plocha o výměře 1273 m2
756 ostatní plocha o výměře 783 m2
757 zastavěna plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 127 m2
758 ostatní plocha o výměře 1167 m2
759 ostatní plocha o výměře 198 m2
761 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 314 m2
762/1 zastavěna plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 258 m2
v kat. území Vítkov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, dle dův. zprávy
2. Ukládá dále jednat o možnostech převodu areálu bývalé střední školy v Podhradí.
1. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 1304 orná půda o výměře 3985 m2 v kat. území Vítkov,
do vlastnictví města Vítkova od pana Antonína Kulhánka, nar. 17. 1. 1951, bytem
U nemocnice 822, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 125,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předložit ZM ke schválení kupní smlouvu.

Z: VFO
T: 5/2017

Z: VFO
T: 5/2017

Z: S,MS
T: 5/2017

Z: VFO
T: 6/2017

894/19

1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od
pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069, 749 01 Vítkov,
a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč
200,-/m2, dle důvodové zprávy.
Z: S,MS
2. Ukládá zahájit jednání o koupi části pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města T: 5/2017
Vítkova od pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069, 749 01
Vítkov, a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov, za kupní
cenu Kč 200,-/m2.

895/19

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 1287
trvalý travní porost a k plánované novostavbě RD na tomto pozemku v rámci stavby
„Vítkov, 1287, Gloss, vNN, kNN“, 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
21. 4. 2016, evid. č. PM/II-172/2016, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem
Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, DIČ: CZ7109144966, bude
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu. Jednorázová
náhrada činí částku Kč 2.000,- vč. DPH v zákonné výši.
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2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-128013323/3 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 21. 4. 2016, evid. č. PM/II-172/2016, Ing. Martinem Bartečkem,
se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 47195355, DIČ: CZ7109144966,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat. území Vítkov
za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 1287 trvalý travní
porost a k plánované novostavbě RD na tomto pozemku v rámci stavby „Vítkov, 1287,
Gloss, vNN, kNN“, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-128013323/3 se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. července 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
896/19

897/19

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1696/1 ostatní plocha
– ostatní komunikace a parc. č. 1696/6 orná půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 1696/4 orná
půda a plánované novostavbě provozovny zednictví a souvisejících drobných činností na
tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a David Krása,
nar. 15. 8. 1974, DIČ: CZ7408155469, íbytem Úvozní 573, 749 01 Vtkov, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého
posudku.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a Davidem Krásou, nar. 15. 8. 1974, DIČ: CZ7408155469, bytem
Úvozní 573, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc.
č. 1696/1 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 1696/6 orná půda v kat. území
Vítkov, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky
k pozemku parc. č. 1696/4 orná půda a plánované novostavbě provozovny zednictví
a souvisejících drobných činností na tomto pozemku, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě a smlouvy o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to
nejpozději do 31. července 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

Z: S,VFO
T: 7/2017

Z: S,VFO
T: 7/2017

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 593/13 ze dne 22. 6. 2016, smlouvu o zřízení práva
služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a Lucií Steculovou, nar. 10. 8. 1987, bytem Křížová 545, 749 01 Vítkov, manželi Tomášem
Březovjákem, nar. 18. 1. 1958, a Jarmilou Březovjákovou, nar. 2. 3. 1959, oba bytem
Budišovská 854, 749 01 Vítkov, manželi Jaroslavem Tomčalou, nar. 7. 2. 1956,
a Stanislavou Tomčalovou, nar. 2. 12. 1956, oba bytem Wolkerova 853, 749 01 Vítkov,
manželi Pavlem Kravčíkem, nar. 21. 7. 1968, a Irenou Kravčíkovou, nar. 11. 10. 1967, oba
bytem Komenského 153, 749 01 Vítkov, manželi Zdeňkem Ruckým, nar. 1. 4. 1966,
a Ivetou Ruckou, nar. 3. 9. 1964, oba bytem náměstí Jana Zajíce 13, 749 01 Vítkov,
a Michalem Matuškou, nar. 21. 6. 1972, bytem Husova 653, 749 01 Vítkov, jako
oprávněnými z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1892 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 1811/2, parc.
č. 1811/7, parc. č. 1811/9, parc. č. 1811/10, parc. č. 1811/11 a parc. č. 1811/13, vše zahrada,
dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě se jmenovanými, a to Z: S,VFO
T: 7/2017
nejpozději do 31. července 2017. 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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898/19

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 673/15 ze dne 27. 6. 2012, smlouvu o zřízení
věcného břemene č. OP/11/e/2017/Je (č. sml. investora) a č. 8800070158_4/VB/P (č. sml.
GasNet) mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, jako investorem stavby, a spol. GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě
plné moci spol. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:
27935311, DIČ: CZ27935311, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/11/e/2017/Je (č. sml.
Z: S,VFO
investora) a č. 8800070158_4/VB/P (č. sml. GasNet) se jmenovanými smluvními
T: 7/2017
stranami, a to nejpozději do 31. července 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění některé ze smluvních stran, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene platnosti.

899/19

Bere na vědomí zprávu o směně pozemků s Lesy ČR.

900/19

Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR
Vítkov za rok 2016.

901/19

Bere na vědomí zápis a usnesení z 16. jednání finančního výboru konaného dne 24.4.2017.

902/19

Bere na vědomí 3 zápisy z kontrol provedených finančním výborem zastupitelstva.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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