USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 14. listopadu 2018
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 24/2 do č. 75/2)
Zastupitelstvo města:
24/2
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 24. září a 16. října 2018.
25/2

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města včetně přecházejících
usnesení z předchozích volebních období.

26/2

1. Neschvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
Petr Vimmer, a vymezení zastavitelné plochy pro bydlení individuální na
pozemcích parc.č. 315 a parc.č. 315 k.ú. Vítkov z nezastavitelné plochy
zemědělských pozemků.
2. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 11/2018

27/2

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podaly Lesy
České republiky, s.p., Lesní správa Vítkova, a vymezení části pozemku parc.č. 827/2
k.ú. Nové Těchanovice z plochy pozemků určených k plnění funkce lesa do ploch
pro rodinnou rekreaci.
2. Ukládá pořizovateli zapracovat požadavek do zprávy o uplatňování územního plánu Z: VOVÚPŽP
Vítkova.
T: 1/2019

28/2

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování dalších vytypovaných prostor,
vhodných k zřízení nové spisovny dle zákona, stejně tak zprávu o vybudování další
části dočasné spisovny, v prostorách suterénu kulturního domu na ulici Dělnická,
k vyřešení akutního stavu s nedostatkem vhodných prostor pro ukládání dokumentů.
2. Ukládá do doby komplexní realizace nové spisovny pokračovat v monitorování
Z: VOVS
dalších objektů, vhodných pro zřízení nové spisovny dle zákona.
T: 12/2019

29/2

1. Schvaluje odstoupení od neinvestičního projektu „Komunitní sociální práce ve
Vítkově“, z Operačního programu Zaměstnanost.
2. Ukládá informovat poskytovatele dotace o odstoupení od projektu „Komunitní
sociální práce ve Vítkově“, z Operačního programu Zaměstnanost.

30/2

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1347/26 ze dne 27. 6. 2018, prodat části
pozemků parc. č.
 1144/1 zahrada,
 1148/1 zahrada,
 1152/1 trvalý travní porost,
 1156/1 ostatní plocha,
 1303/1 orná půda,
 1304 orná půda,
(všechny výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, za
účelem výstavby 8 RD takto: výběr kupujícího obálkovou metodou za schválenou
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši Kč 726,-/m2 včetně DPH v zákonné výši,
nepodnikající fyzické osobě, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO informovat všechny žadatele o koupi pozemku k výstavbě RD v lokalitě
ul. Těchanovická - Polní o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá FO stanovit termín pro výběr kupujícího obálkovou metodou.
4. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou
s jednotlivými návrhy kupních smluv na zasedání ZM v prosinci 2018.
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Z: VOSV
T: 12/2018

Z: VFO
T: 11/2018
Z: VFO
T: 11/2018
Z: VFO
T: 12/2018

31/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1324/26 ze dne 27. 6. 2018, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Helenou Prodzovou, nar.
9. 7. 1960, a Miroslavem Prodzou, nar. 10. 7. 1953, oba trvale bytem Nad Opustou
457, 742 85 Vřesina, jako kupující, na prodej částí pozemků parc. č. 2594/38 trvalý
travní porost a parc. č. 2720/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu
č. 3121-82/2018 díl „a“ pozemku parc. č. 2594/38 o výměře 144 m2 a díl „b“
pozemku parc. č. 2720/1 o výměře 102 m2, které jsou přisloučeny k pozemku
kupujících parc. č. 2719 v kat. území Vítkov 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 31. ledna 2019. Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 1/2019
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

32/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1323/26 ze dne 27. 6. 2018, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem, jako prodávající, a Samuelem Gotthardtem, trvale bytem
Křivá 701, 749 01 Vítkov, jako kupující, na prodej části pozemku parc. č. 1554
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3123-86/2018 pozemek parc.
č. 1554/3 ostatní plocha o výměře 38 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2019

33/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1391/27 ze dne 29. 8. 2018, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem, jako prodávající, a Štěpánem Hutníkem, trvale bytem
Švermova 248, 749 01 Vítkov, Radkem Solařem, trvale bytem Oderská 891, 749 01
Vítkov, a Dagmar Solařovou, trvale bytem Selská 340, 749 01 Vítkov, jako kupující,
každý ideální 1/3 prodávané nemovitosti, na prodej pozemku parc. č. 804/3
zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 157 m2 v kat. území Vítkov
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 57.440,-, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 1/2019
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

34/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1386/27 ze dne 29. 8. 2018, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem, jako prodávající, a Ing. Čeňkem Gintarem, trvale bytem
Dreyerova 626/3, 152 00 Praha 5, korespondenční adresa 5. května 1003, 393 01
Pelhřimov, jako kupující, na prodej pozemků parc. č. 1544 zahrada o výměře 95 m2,
parc. č. 1546 ostatní plocha o výměře 111 m2 a parc. č. 1547 ostatní plocha
o výměře 78 m2, a části pozemku parc. č. 1545, a to dle geometrického plánu
č. 3110-56/2018 pozemek parc. č. 1545/2 ostatní plocha o výměře 19 m2 v kat.
území Vítkov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 1/2019
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

35/2

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl. o výměře cca 2 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek
zastavěný stavbou garáže žadatele za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr
na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do
31. března 2019, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 1706/1 ostpl. o výměře cca
T: 4/2019
2 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek zastavěný stavbou garáže žadatele za základní kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícím s tím,
že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím, nejpozději
však do 30. dubna 2019.
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36/2

Rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 152/1 ostatní plocha o výměře 216 m2, jako
příjezdovou cestu k pozemkům rodiny žadatele, a parc. č. 2356 trvalý travní porost
o výměře 5981 m2, jako pasteveckou louku na chov dobytka, v kat. území Vítkov, dle
důvodové zprávy.

37/2

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 732/2 trvalý travní porost o výměře 406 m2
v kat. území Nové Těchanovice.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 732/2 trvalý travní porost
o výměře 406 m2 v kat. území Nové Těchanovice.

38/2

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 676/1 ostatní plocha o výměře cca 250 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
jako pozemek u chaty žadatelky č. e. 95E v Zálužné, za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující
s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupující,
nejpozději však do 31. března 2019, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 676/1 ostatní plocha o výměře
cca 250 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek u chaty žadatelky č. e. 95E v Zálužné, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
kupující, nejpozději však do 30. dubna 2019.

Z: VFO
T: 11/2018

Z: VFO
T: 4/2019

39/2

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1353 ostatní plocha a část pozemku parc.
č. 1350/7 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 960 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k výstavbě rodinného
domu za základní kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2 + DPH v zákonné výši, a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do 31. března
2019, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1353 ostatní plocha a část pozemku Z: VFO
parc. č. 1350/7 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 960 m2 (výměra bude
T: 4/2019
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k výstavbě
rodinného domu za základní kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2 + DPH v zákonné výši,
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na
prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do
30. dubna 2019.

40/2

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca
200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 157 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště
U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do
30. března 2019, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
Z: VFO
2
o výměře cca 150 m (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území T: 4/2019
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 157 ve Vítkově – Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími, nejpozději však do
30. dubna 2019.

41/2

1. Rozhodlo darovat část pozemku parc. č. 153/10 ostatní plocha v kat. území Vítkov,
a to dle geometrického plánu č. 3060-93/2017 pozemek parc. č. 153/50 ostatní
plocha o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek tvořící jednotný funkční
celek s nemovitostmi obdarovaného – budova cestmistrovství Vítkov, Oderská ul.,
dle důvodové zprávy. Náklady na vypracování geometrického plánu hradí
obdarovaný.
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2. Ukládá zveřejnit záměr darovat část pozemku parc. č. 153/10 ostatní plocha v kat.
Z: VFO
území Vítkov, a to dle geometrického plánu č. 3060-93/2017 pozemek parc.
T: 11/2018
č. 153/50 ostatní plocha o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi obdarovaného – budova cestmistrovství
Vítkov, Oderská ul.
42/2

Revokuje usnesení ZM č. 1182/24 ze dne 21. 2. 2018 v tomto znění:
„1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře cca 190 m2
a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 570 m2 (výměry budou upřesněny
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky u RD
žadatele čp. 65 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelem, nejpozději však do
31. 5. 2018 (v důvodové zprávě varianta A).
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha
o výměře cca 190 m2 a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 570 m2 (výměry budou
upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky
u RD žadatele čp. 65 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na
prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelem, nejpozději však do
31. května 2018 (v důvodové zprávě varianta A).“

43/2

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře cca 190 m2
a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 450 m2 (výměry budou upřesněny
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky
u RD žadatele čp. 65 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na
prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelem, nejpozději však do
31. března 2019, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře Z: VFO
cca 190 m2 a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 450 m2 (výměry budou
T: 4/2019
upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky
u RD žadatele čp. 65 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na
prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelem, nejpozději však do
30. dubna 2019.

44/2

1. Rozhodlo koupit části pozemků parc. č. 809/2 ostatní plocha a parc. č. 810
zastavěná plocha a nádvoří, a to dle geometrického plánu č. 3122-83/2018 pozemek
parc. č. 809/5 ostatní plocha o výměře 30 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví
města od:
 Jaroslava Kulhánka, nar. 19. 2. 1958, bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov,
id. 1/2,
 Bohumily Stivarové, nar. 7. 2. 1978, bytem Školní 341, 749 01 Vítkov, id. 1/2,
za účelem majetkoprávního vypořádání komunikace Selská ul. – spojka s ul. Školní,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru)
bude hradit město.
2. Schvaluje kupní smlouvu mezi Jaroslavem Kulhánkem, nar. 19. 2. 1958, bytem
Komenského 161, 749 01 Vítkov, a Bohumilou Stivarovou, nar. 7. 2. 1978, bytem
Školní 341, 749 01 Vítkov, každý id. 1/2, jako prodávající, a Městem Vítkovem,
jako kupující, na koupi částí pozemků parc. č. 809/2 ostatní plocha a parc. č. 810
zastavěná plocha a nádvoří, a to dle geometrického plánu č. 3122-83/2018 pozemek
parc. č. 809/5 ostatní plocha o výměře 30 m2 v kat. území Vítkov za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + náklady spojené s koupí pozemku, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajících, pozbude T: 1/2019
usnesení ZM platnosti.
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45/2

46/2

47/2

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku jednání o koupi části pozemku parc. č. 1238
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov od Bohuslava Steculy, nar.
20. 8. 1953, trvale bytem Opavská 124, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá jednat s novým vlastníkem pozemku.
1. Rozhodlo nekoupit pozemek parc. č. 1853 stpl. o výměře 1676 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města od Zdeňka Poláška, nar. 17. 4. 1947, bytem Kozlovice
372, 739 47 Kozlovice, za účelem scelení s pozemkem města parc. č. 1854 vodní
plocha za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 500,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat p. Zdeňka Poláška o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo neprodat pozemky parc. č. v kat. územích:
Vítkov:
 1300/1 orná půda o výměře 1250 m2
 1302/1 orná půda o výměře 6016 m2
 1302/3 orná půda o výměře 4442 m2
 3071/1 ostatní plocha o výměře 7095 m2
 2535/9 orná půda o výměře 5404 m2
 2535/17 orná půda o výměře 13293 m2
 3204/4 orná půda o výměře 11475 m2
 3204/5 orná půda o výměře 9769 m2
 3204/12 orná půda o výměře 6659 m2
 3206/11 ostatní plocha o výměře 469 m2
 3206/12 ostatní plocha o výměře 238 m2
 1309/20 orná půda o výměře 1721 m2
 1309/23 orná půda o výměře 1156 m2
 1310/1 ostatní plocha o výměře 1843 m2
 2310/6 orná půda o výměře 5457 m2
 2578/5 orná půda o výměře 2564 m2
 2580/3 trvalý travní porost o výměře 913 m2
 2580/10 orná půda o výměře 626 m2
 2580/15 orná půda o výměře 2482 m2
 2581 ostatní plocha o výměře 6212 m2
 3069/2 orná půda o výměře 2576 m2
 3069/5 orná půda o výměře 1385 m2
 3078/2 orná půda o výměře 808 m2
 3079/3 trvalý travní porost o výměře 1338 m2
 2551/5 orná půda o výměře 685 m2
 2570/27 orná půda o výměře 3808 m2
 2576/4 orná půda o výměře 1954 m2
 2582/21 orná půda o výměře 2838 m2
 3204/3 orná půda o výměře 1146 m2
 3217/6 orná půda o výměře 722 m2
Lhotka u Vítkova:
 560/1 ostatní plocha o výměře 1752 m2
 168/2 orná půda o výměře 230 m2
 202/1 trvalý travní porost o výměře 3102 m2
 288/5 orná půda o výměře 16677 m2
 322/5 orná půda o výměře 37406 m2
 328/2 trvalý travní porost o výměře 3631 m2
 566 orná půda o výměře 1169 m2
 571 ostatní plocha o výměře 831 m2
 573 ostatní plocha 2135 m2
 220/15 orná půda o výměře 3057 m2
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Z: VFO
T: 12/2018

Z: VFO
T: 11/2018

Nové Těchanovice:
 925 ostatní plocha o výměře 6021 m2
 137/8 orná půda o výměře 1079 m2
 236/11 orná půda o výměře 41087 m2
 348 orná půda o výměře 3218 m2
 350 orná půda o výměře 5233 m2
 351 orná půda o výměře 4480 m2
 363 orná půda o výměře 1737 m2
 450/4 orná půda o výměře 1518 m2
 450/6 orná půda o výměře 31593 m2
 452/4 ostatní plocha o výměře 588 m2
 454/1 orná půda o výměře 2546 m2
 455 orná půda o výměře 2032 m2
 456 orná půda o výměře 8524 m2
 457 orná půda o výměře 21058 m2
 461/7 orná půda o výměře 1430 m2
 466/2 orná půda o výměře 5740 m2
 490/16 orná půda o výměře 735 m2
 903/20 trvalý travní porost o výměře 3454 m2
 943/3 orná půda o výměře 43 m2
 952/2 ostatní plocha o výměře 75 m2
 958 orná půda o výměře 1466 m2
 959 orná půda o výměře 924 m2
 971 orná půda o výměře 933 m2
 347/1 orná půda o výměře 6229 m2
 347/2 orná půda o výměře 630 m2
 347/3 orná půda o výměře 325 m2
 358/1 orná půda o výměře 7530 m2
 358/3 orná půda o výměře 16627 m2
 360/1 orná půda o výměře 25867 m2
 360/2 orná půda o výměře 1000 m2
 962 orná půda o výměře 473 m2
jako pozemky k zemědělským účelům, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vytipovat pozemky, které by město chtělo směnou získat.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
4. Ukládá zahájit jednání se spol. Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol.
s r. o., se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, IČ: 42767881, DIČ: CZ42767881,
a se spol. OZS-ZEMPOL s. r. o., se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, IČ:
25362755, DIČ: CZ25362755, a s Ing. Jaroslavem Marethem, nar. 20. 8. 1954,
trvale bytem Dělnická 742, 749 01 Vítkov, o směnách pozemků.
48/2

Z: VFO
T: 2/2019
Z: VFO
T: 11/2018
Z: S,MS
T: 12/2018

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1198/27 ze dne 9. 4. 2014, smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8009151/1 pro stavbu: „Zálužné,
Nové Těchanovice, rozšíření kNN“ v pozemku parc. č. 732/69 trvalý travní porost
v kat. území Nové Těchanovice za účelem rozšíření podzemního vedení 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 5. 4. 2018, evid. č. PM/II186/2018, spol. ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČ: 46580646,
DIČ: CZ46580646, dále zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 4. 2018,
zmocněncem Bc. Andreou Praskovou, DiS, IČ: 87065690, bytem Zahradní 327,
747 22 Dolní Benešov, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
Z: S,VFO
č. IV-12-8009151/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. ledna 2019.
T: 1/2019
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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49/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 698/16 ze dne 9. 10. 2016, smlouvu
o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a MUDr. Lenkou Škařupovou, nar.
5. 6. 1971, bytem Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného
břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky
v pozemcích parc. č. 808/4 ostpl. a parc. č. 993/1 ostpl. k pozemkům parc. č. 808/3
ostpl. a parc. č. 809/3 stpl., jehož součástí je stavba občanského vybavení čp.
1034, kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské
sítě) se jmenovanou, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2019

50/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní
plocha a parc. č. 1354 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování
přeložky nadzemního vedení NN v rámci stavby „Vítkov, Opavská 57, Prusková,
přel.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/II031/2018 ze dne 18. 2. 2018, spol. Albreko s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41
Branka u Opavy, IČ: 25371517, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IZ-12-8001235/4 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-031/2018 ze dne 18. 2. 2018, spol. Albreko s. r. o., se
sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní plocha a parc. č. 1354
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování přeložky nadzemního
vedení NN v rámci stavby „Vítkov, Opavská 57, Prusková, přel.NN“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu Z: S,VFO
o umístění stavby č. IZ-12-8001235/4 se jmenovanou společností, a to nejpozději do T: 1/2019
31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

51/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1420 ostatní
plocha za účelem vybudování vodovodní přípojky a v pozemku parc. č. 1345 ostatní
plocha za účelem vybudování kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1342/2
ostatní plocha, parc. č. 1344/1 zahrada a parc. č. 1350/17 ostatní plocha, vše v kat.
území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a manželé
Lubomír Malušek, nar. 19. 11. 1974, a Pavla Malušková Lukašíková, nar.
14. 1. 1973, oba bytem Opavská 55, 749 01 Vítkov, budou oprávněnými z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a manželi Lubomírem Maluškem, nar.
19. 11. 1974, a Pavlou Maluškovou Lukašíkovou, nar. 14. 1. 1973, oba bytem
Opavská 55, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc.
č. 1420 ostatní plocha za účelem vybudování vodovodní přípojky a v pozemku parc.
č. 1345 ostatní plocha za účelem vybudování kanalizační přípojky k pozemkům
parc. č. 1342/2 ostatní plocha, parc. č. 1344/1 zahrada a parc. č. 1350/17 ostatní
plocha, vše v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
Z: S,VFO
jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 1/2019
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.
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52/2

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 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,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 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.
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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,
 Jan Kotásek, nar. 29. 9. 1987, bytem Budišovská 856, 749 01 Vítkov,
 Martina Hájková, nar. 30. 5. 1983, bytem Wolkerova 836, 749 01 Vítkov,
a Roman Mišáček, nar. 1. 10. 1967, bytem Opavská 95, 749 01 Vítkov, každý id. ½,
 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 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 Z: S,VFO
sítě) se jmenovanými, a to nejpozději do 31. prosince 2018. Pokud v této lhůtě
T: 12/2018
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění povinných z věcného břemene, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene platnosti.
53/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 300/1 ostatní
plocha v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci
stavby „Klokočov, U Kostela – rekonstrukce vodovodu“, kdy Město Vítkov bude
povinný 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,
bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 663/14 ze dne 7. 9. 2016, a v souladu
s bodem 1/ tohoto usnesení, 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. 300/1, ostatní plocha, parc. č. 300/2 ostatní plocha, parc. č. 2699 ostatní
plocha a parc. č. 2472/2 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem
rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Klokočov, U Kostela – rekonstrukce
vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 14. 11. 2018

Strana 9 (celkem 13)

3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 1/2019
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.
54/2

55/2

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 56/1 zahrada,
parc. č. 83/1 zahrada, parc. č. 3/1 zahrada, parc. č. 989 ostatní plocha a parc. č. 995
ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem rekonstrukce vodovodu
v rámci stavby „Nové Těchanovice – rekonstrukce vodovodu“, kdy Město Vítkov
bude povinný 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, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude
stanovena dle znaleckého posudku.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o smlouvě budoucí 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, parc. č. 56/1
zahrada, parc. č. 83/1 zahrada, parc. č. 3/1 zahrada a parc. č. 989 ostatní plocha
v kat. území Nové Těchanovice za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby
„Nové Těchanovice – rekonstrukce vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2019

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 732/61 ostatní
plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování přípojky NNk v rámci
stavby „Nové Těchanovice, 732/13, NNk“, 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-242/2018, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, DIČ:
CZ7109144966, jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou náhradu ve
výši Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8015738/2 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-242/2018, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, DIČ:
CZ7109144966, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 732/61
ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování přípojky NNk
v rámci stavby „Nové Těchanovice, 732/13, NNk“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: S,VFO
T: 1/2019
o právu provést stavbu č. IV-12-8015738/2 se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. ledna 2019. 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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56/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1315/30 ze dne 3. 9. 2014, smlouvu
o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a:
 Helenou Balážovou, nar. 25. 12. 1954, trvale bytem Nová 426, 749 01 Vítkov,
 Milánem Grigierem, nar. 12. 11. 1951, trvale bytem Nová 426, 749 01
Vítkov,
 Margaretou Staroštíkovou, nar. 13. 9. 1942, trvale bytem Nová 426, 749 01
Vítkov,
 a Ivetou Szijjártóovou, nar. 7. 5. 1976, trvale bytem Nová 426, 749 01 Vítkov,
jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení přípojky jednotné
kanalizace v pozemku parc. č. 1104/1 ostatní plocha k pozemku parc. č. 1107
zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům čp. 426, kat. území Vítkov,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské Z: S,VFO
sítě) se jmenovanými, a to nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde T: 1/2019
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene těmto žadatelům platnosti.

57/2

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 3/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v naléhavém obecním zájmu z důvodu
zajištění příjmů rozpočtu města s účinností od 1. ledna 2019.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 3/2018 na úřední
desce.

Z: VFO
T: 12/2018

58/2

1. Schvaluje účelový příspěvek ZŠG na lyžařské výcviky žáků sedmých tříd a sekundy
ve výši 2 tis. Kč na žáka.
Z: VFO
2. Ukládá zařadit tento účelový příspěvek do rozpočtu města na rok 2018.
T: 12/2018

59/2

1. Revokuje usnesení ZM č. 1191/24/4 ze dne 21.2.2018:
„Schvaluje účelový investiční příspěvek Technickým službám města Vítkova, p. o.
ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci počítačové sítě“.
2. Schvaluje účelový neinvestiční příspěvek Technickým službám města Vítkova, p. o.
ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci počítačové sítě“.
3. Ukládá řešit změnu usnesení rozpočtovým opatření.
Z: VFO
T: 12/2018

60/2

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 11/2018 dle přílohy
č. 1. v celkové výši 2 853 507 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č.11/2018.

61/2

Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2018/2019.

62/2

Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem Opavská
č.p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.

63/2

1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TSVítkov, p.o. se
sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494, na město Vítkov, v celkové hodnotě
770 451,32 Kč, dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o.
se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě 770 451,32 Kč,
dle důvodové zprávy.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494, v celkové hodnotě 770 451,32 Kč, dle důvodové
zprávy.

64/2

1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2018.
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Z: VFO
T: 11/2018

Z: ŘTS
T: 12/2018

2. Ukládá předložit vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu 2019.
3. Ukládá FO provést rozpočtové opatření navýšením příspěvku na provoz koupaliště
o 486 000,-Kč na vykrytí ztráty za letní období 2018.

Z: VOS
T: 11/2019
Z: VFO
T: 12/2018

65/2

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Klokočov a určuje počet členů devět.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Klokočov Ing. Zdenka Petrů.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Klokočov – Ing. Ivana Petrtýla, Michaelu
Dlouhou, Josefa Kalinu, Radoslava Lehera, Šárku Šustkovou, Petra Madera, Alenu
Leherovou, Janu Cihlářovou.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.
Z: MS
T: 11/2018

66/2

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Prostřední Dvůr a určuje počet členů sedm.
2. Volí předsedkyní osadního výboru místní části Prostřední Dvůr Ivetu Macíčkovou.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Prostřední Dvůr – Petra Macíčka,
Marcelu Drcmanovou, Radka Brože, Dagmar Czecháczkovou, Jakuba Ondrejáše,
Jana Odstrčila.
4. Ukládá zaslat předsedkyni a členům osadního výboru vyrozumění.

67/2

68/2

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Podhradí a určuje počet členů tři.
2. Volí předsedkyní osadního výboru místní části Podhradí Vlastu Lindenthalovou.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Podhradí – Roberta Duška, Pavla
Želinského.
4. Ukládá zaslat předsedkyni a členům osadního výboru vyrozumění.
1. Zřizuje osadní výbor v místní části Lhotka a určuje počet členů pět.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Lhotka Petra Fabíka.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Lhotka – Libora Lichovníka, Stanislava
Průchu, Lenku Průchovou, Romana Goralčíka.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.

Z: MS
T: 11/2018

Z: MS
T: 11/2018

Z: MS
T: 11/2018

69/2

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Jelenice a určuje počet členů pět.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Jelenice Libora Paulera.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Jelenice – Mgr Radku Černínovou, Josefa
Fialu, Ing. Radomíra Paulera, Zdeňku Vlčkovou.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.
Z: MS
T: 11/2018

70/2

1. Zřizuje osadní výbor v místní části Zálužné a určuje počet členů tři.
2. Volí předsedou osadního výboru místní části Zálužné Mgr. Petra Zahnaše.
3. Určuje členy osadního výboru místní části Zálužné – Milana Dzimbaníka, Petra
Havlického.
4. Ukládá zaslat předsedovi a členům osadního výboru vyrozumění.

71/2

Schvaluje Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory.

72/2

1. Volí Mgr. Blanku Váňovou předsedkyní finančního výboru zřízeného
zastupitelstvem města Vítkova.
2. Volí Ing. Zdeňka Petrů, Mgr. Oldřicha Hušku, Ing. Ivanu Andersovou, Ing. Ivetu
Janatovou, Josefa Pruska, Ing. Terezu Lichovníkovou členy finančního výboru
zřízeného zastupitelstvem města Vítkova.
3. Ukládá předat předsedovi a členům finančního výboru jmenovací dekrety.
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Z: MS
Z: 11/2018

Z: MS
T: 12/2018

73/2

1. Volí Zdeňka Hegara předsedou kontrolního výboru zřízeného zastupitelstvem města
Vítkova.
2. Volí Ing. Leoše Váňu, Petra Dohnálka, Alenu Zemanovou, Mgr. Petra Zahnaše,
Ing. Ivo Tirola, Bc. Vítězslava Tomeše členy kontrolního výboru zřízeného
zastupitelstvem města Vítkova.
3. Ukládá předat předsedovi a členům kontrolního výboru jmenovací dekrety.
Z: MS
T: 12/2018

74/2

Svěřuje a v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zabezpečování záležitostí, patřících do samostatné
působnosti města Vítkova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně
svěřených zákonem jinému orgánu města Vítkova pro volební období 2018 – 2022,
takto:
starostovi Ing. Pavlu Smolkovi:
 odbor vnitřní správy
 odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
 odbor služeb kromě školství a Programu rozvoje města
a Akčního plánu
 odbor výstavby, územního plánování a životního
prostředí
 Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace
 Správu bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace
místostarostovi Mgr. Martinu Šrubařovi:
 Program rozvoje města a Akční plán, školství
 Oddělení dopravy
 Odbor sociálních věcí
 Finanční odbor
 Oddělení kultury
 Středisko volného času Vítkov, příspěvková
organizace
 Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace
 Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace

75/2

Pověřuje řízením Městské policie Vítkov pana Mgr. Martina Šrubaře, který je členem
zastupitelstva města a vykonává funkci místostarosty, s účinností od 15. listopadu
2018 po dobu volebního období 2018-2022.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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