USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 3. března 2021
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 905/17 do č. 1001/17)
Zastupitelstvo města:
905/17 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 8. prosince a 28. prosince 2020,
12. ledna a 2. února 2021.
906/17

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

907/17

Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 896/16/2, 897/16/2 a 898/16/2 ze dne
16. 12. 2020 z února 2021 na 30. červen 2021.

908/17

Schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 849/16/2 ze dne 16.12.2020
z března 2021 na 31. prosinec 2021.

909/17

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2021.

Z: VVS
T: 2/2022

910/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude
uzavřena na činnosti v pracovní skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

911/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude
uzavřena na činnosti v pracovní skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

912/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude uzavřena
na činnosti v pracovní skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

913/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude
uzavřena na činnosti v pracovní a řídící skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

914/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude
uzavřena na činnosti v pracovní skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

915/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude uzavřena na
činnosti v pracovní skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021
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916/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude uzavřena
na činnosti v řídící skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

917/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov a členem
zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda bude
uzavřena na činnosti v řídící skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

918/17

1. Vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vítkov
a členkou zastupitelstva města
s platností od 3. 3. 2021. Dohoda
bude uzavřena na činnosti v pracovní skupině v rámci projektu Přívětivý úřad.
2. Ukládá uzavřít dohodu o provedení práce.
Z: S,VOVS
T: 3/2021

919/17

1. Schvaluje zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2021.

920/17

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2021.

Z: VOD
T: 2/2022
Z: VOK
T: 2/2022

921/17

1. Rozhodlo o přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 ve výši 550.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
v Moravskoslezském kraji městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2021.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2021, mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
3. Ukládá zajistit podepsání schválené smlouvy.
Z: S,VOK
T: 3/2021

922/17

Bere na vědomí zprávu o řešení úkolů (TOP 10) z veřejného projednání a školního fóra.

923/17

1. Schvaluje darovací smlouvu mezi městem Vítkov a Jezerním dolem, z.s., Halaškovo
nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 04114736 předmětem které je darování
vybavení Imaginária břidlice.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

924/17

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2021.

Z: S,VOK
T: 3/2021
Z: VS MP
T: 2/2022

925/17

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi
městem Vítkov a obcemi Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice
k zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce
2020.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv s obcemi Čermná ve Z: VSMP
Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných
T: 2/2022
a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2021.

926/17

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2021.
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927/17

928/17

929/17

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí v roce 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí za rok 2021.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2021.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 15 000,- Kč organizaci Elim Opava,
o. p. s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČO 02278197 na činnost související
s výkonem dobrovolnictví.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Vítkova pro organizaci Elim
Opava, o. p. s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČO 02278197 na činnost související
s výkonem dobrovolnictví.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a organizací Elim Opava o. p. s.

Z: VOVÚPŽP
T: 2/2022
Z: VOSV
T: 2/2022

Z: VOSV
T: 3/2021

930/17

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci v celkové výši 20 000,-Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČO
25852345, z toho 15 000,- Kč na činnost související s provozem asistenčního,
mediačního a terapeutického centra a 5 000,-Kč na činnost související s provozem
odborného sociálního poradenství.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Vítkova pro organizaci
EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČO 25852345
na činnost související s provozem asistenčního, mediačního a terapeutického centra a na
činnost související s provozem odborného sociálního poradenství.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
Z: VOSV
T: 3/2021
a organizací EUROTOPIA.CZ, o. p. s.

931/17

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 5 000,-Kč organizaci Slezská diakonie,
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 na činnost související s provozem
poradny rané péče MATANA.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Vítkova pro organizaci
Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 na činnost
související s provozem poradny rané péče MATANA.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
Z: VOSV
a organizací Slezská diakonie.
T: 3/2021

932/17

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 674 000,-Kč organizaci Charita Odry,
Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052, z toho 600 000,-Kč na činnost
související s provozem pečovatelské služby a 74 000,-Kč na činnost související
s provozem občanské poradny – dluhového poradenství.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Vítkova pro organizaci
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052, z toho 600 000,-Kč na
činnost související s provozem pečovatelské služby a 74 000,-Kč na činnost související
s provozem občanské poradny – dluhové poradenství.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a organizací Charita Odry.

Z: VOSV
T: 3/2021

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci ve výši 45 000,-Kč organizaci Renarkon,
o. p. s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25380443
na činnost související s provozem terénního programu.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Vítkova pro organizaci
Renarkon, o. p. s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO
25380443 na činnost související s provozem terénního programu.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotaci mezi Městem Vítkov
a organizací Renarkon, o. p. s.

Z: VOSV
T: 3/2021

933/17
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934/17

1. Rozhodlo poskytnout individuální dotaci v celkové výši 61 000,-Kč organizaci Domov
Vítkov, p. o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, z toho 23 000,-Kč na činnost
související s provozem domova se zvláštním režimem, 27 000,-Kč na provoz domova
pro seniory a 11 000,-Kč na provoz chráněného bydlení.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Vítkova pro organizaci
Domov Vítkov, p. o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951 na činnost související
s provozem domova se zvláštním režimem, domova pro seniory a chráněného bydlení.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotaci mezi Městem Vítkov
a organizací Domov Vítkov, p. o.

Z: VOSV
T: 3/2021

935/17

Rozhodlo neposkytnout individuální dotaci organizaci Centrum inkluze, o. p. s., Klokočov
185, 747 47 Vítkov, IČO 29461545 na činnost související s provozem Centra pro rodinu
FAJTA.

936/17

1. Rozhodlo schválit prodloužení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města
Vítkova na období 2015 – 2020.
2. Schvaluje prodloužení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova na
období 2015 – 2020.
3. Ukládá zveřejnit na webových stránkách města informaci o prodloužení Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova na období 2015 – 2020.

Z: VOSV
T: 3/2021

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství v působnosti obce s rozšířenou
působností Vítkov za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství v působnosti obce s rozšířenou
působností Vítkov za rok 2021.

Z: VOS
T: 3/2022

937/17

938/17

939/17

940/17

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti silničního hospodářství za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti silničního hospodářství za rok 2021.

Z: OS
T: 2/2022

1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
a gymnázium Vítkov, IČO: 69987181, dle důvodové zprávy č. 1.
2. Ukládá předat Dodatek č. 3 s přílohou č. 1 řediteli příspěvkové organizace Základní
škola a gymnázium Vítkov, IČO: 69987181.

Z: VOS
T: 3/2021

1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Vítkov, IČO: 70996288, dle důvodové zprávy č. 2.
2. Ukládá předat Dodatek č. 3 s přílohou č. 1 ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Vítkov, IČO: 70996288.

Z: VOS
T: 3/2021

941/17

1. Schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko volné času
Vítkov, IČO: 73214892, dle důvodové zprávy č. 3.
2. Ukládá předat Dodatek č. 5 s přílohou č. 1 ředitelce příspěvkové organizace Středisko
Z: VOS
volné času Vítkov, IČO: 73214892.
T: 3/2021

942/17

1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytového
fondu města Vítkova, IČO: 00489557, dle důvodové zprávy č. 4.
2. Ukládá předat Dodatek č. 3 s přílohou č. 1 ředitelce příspěvkové organizace Správa
bytového fondu města Vítkova, IČO: 00489557.

Z: VOS
T: 3/2021

1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Technické služby města Vítkova, IČO:
00037494, dle důvodové zprávy č. 5.
2. Ukládá předat Dodatek č. 3 s přílohou č. 1 řediteli příspěvkové organizace Technické
služby města Vítkova, IČO: 00037494.

Z: VOS
T: 3/2021

1. Schvaluje 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje města Vítkova na období 2019 – 2022
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje města Vítkova na období 2019 –
2022 na webových stránkách Města.

Z: VOS
T: 3/2021

943/17

944/17
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3. Ukládá předložit zastupitelstvu města ke schválení nový Akční plán rozvoje města
Vítkova na léta 2022-2023.
945/17

946/17

947/17

1. Souhlasí s rozšířením doplňkové činnosti Středisku volného času Vítkov, příspěvková
organizace, IČO 73214892 o ubytovací služby.
2. Ukládá ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace, Bezručova 585,
749 01 Vítkov provést změnu v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu
Ostrava, oddíl Pr, vložka 1114.
1. Schvaluje přijetí dotace Střediska volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkově,
v rámci výzvy č. 57 Integrovaného operačního programu – Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) na projekt „Centrum polytechnického
vzdělávání Vítkov“ v celkové výši 5.706.000,- Kč.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“
formou návratné finanční výpomoci ve výši 5.706.000, -- Kč.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 10 % spolupodílu na projekt
„Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“ ve formě investičního nebo provozního
příspěvku dle použití.
4. Ukládá informovat ředitelku SVČ o usnesení zastupitelstva města.
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkově, v rámci výzvy Fondu malých projektů programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 na projekt „Jsme dospělí, umíme si
ještě hrát?“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“
formou návratné finanční výpomoci ve výši 598.000,- Kč.
3. Ukládá podat žádost o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01
Vítkově, v rámci výzvy Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika 2014 - 2020 na projekt „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.
4. Ukládá v případě přiznané dotace provést rozpočtové opatření na předfinancování
projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.
5. Ukládá spolupodíl dotace financovat 10% z příspěvku účastníků a 5% z provozních
prostředků SVČ.

948/17

Bere na vědomí zápis ze 14. jednání sportovního výboru konaného dne 17. 2. 2021.

949/17

1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2021.

950/17

951/17

952/17

953/17

Z: ŘSVČ
T: 3/2021

Z: VOS
T: 3/2021

Z: VOS,ŘSVČ
T: 4/2021
Z: VFO
T: 8/2021
Z: ŘSVČ
T: 12/2022

Z: VFO
T: 2/2022

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2021.
1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2021.
1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2021.
1. Rozhodlo poskytnout individuální dotace města na I. pololetí roku 2021 v celkové výši
310 700,- Kč vybraným subjektům uvedeným v příloze č. 1.
2. Rozhodlo neposkytnout individuální dotace města na I. pololetí roku 2021 vybraným
subjektům uvedeným v příloze č. 1.
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Z: VFO
T: 3/2022
Z: VFO
T: 2/2022
Z: VFO
T: 2/2022

954/17

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 150 000,- Kč na tyto projekty:
Provozní náklady TJ – částka 10 000,- Kč, z toho cestovné 5 000,- Kč a odměny
z dohod 5 000,- Kč,
Šachový oddíl – částka 5 000,- Kč na cestovné,
Boxerský oddíl – částka 39 000,- Kč, z toho nájem 9 000,- Kč, cestovné 10 000,- Kč
a odměny z dohod 20 000,- Kč,
Nohejbalový oddíl – částka 3 000,- Kč na cestovné,
Fotbalový oddíl – částka 93 000,- Kč, z toho sportovní pomůcky pro děti a mládež
13 000,- Kč, cestovné pro děti a mládež 30 000,- Kč, odměny z dohod trenérům na práci
s mládeží a dětmi 45 000,- Kč a startovné 5 000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov,
z. s., Husova 653, 74901 Vítkov, IČO 44941412.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.

955/17

Neschvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Vrchařská koruna Oderska“.

956/17

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na projekt „Nákup
obslužného výdejního pultu“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov, IČO 00300870 a Českým svazem chovatelů,
z. s., ZO Vítkov, Oderská 180, 74901 Vítkov, IČO 75019582.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.

957/17

958/17

959/17

960/17

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 9 500,- Kč na projekt „Mistrovství
stopařů MSKS“, na krmivo pro psy, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870 a Klubem sportovní kynologie Vítkov Klokočov, z. s., Nová 443, 74901 Vítkov, IČO 07780923.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 8 000,- Kč na projekt
„Mondioring závod“ – 5 000,- Kč na krmivo pro psy a 3 000,- Kč na nákup pohárů,
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870
a Klubem sportovní kynologie Vítkov - Klokočov, z.s., Nová 443, 74901 Vítkov, IČO
07780923.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč na projekt „7. ročník
Obranářského závodu“ – 10 000,- Kč na krmivo pro psy a 2 000,- Kč na nákup pohárů
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870
a Klubem sportovní kynologie Vítkov - Klokočov, z.s., Nová 443, 74901 Vítkov, IČO
07780923.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na projekt „Záchranná stanice
Bartošovice“ dle podané žádosti uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČO 00300870 a ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Bartošovice 146, 742 54
Bartošovice, IČ 47657901.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
Z: S,VFO
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
T: 4/2021
platnosti.

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 03. 03. 2021

Strana 6 (celkem 13)

961/17

962/17

963/17

964/17

965/17

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč na projekt „Klub Deskovek
Legie Vítkov“, na nákup společenských a deskových her, uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870 a HRAcí DEskové
Centrum Legie z. s. Jakubčovice 81, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 04890493.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 9 000,- Kč na projekt „Zajištění
bezpečnosti figuranta“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901
Vítkov, IČO 00300870 a Českým kynologickým svazem ZKO Vítkov-189, Úvozní
575, 74901 Vítkov, IČO 47814276.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na projekt „Den sv. Václava
na hradě Vikštejn“, na kulturní a doprovodný program akce, uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870 a Divadelní, šermířskou
a filmovou Společností ARCUS, z. s., Opavská 126, 74901 Vítkov, IČO 68177585.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 19 200,- Kč na projekt „Mladí Hasiči“
dle podané žádosti uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901
Vítkov, IČO 00300870
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, 74901 Vítkov, IČO
66738881.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.
1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč na projekt „Provoz TJ
Klokočov z. s.“, na provoz TJ Klokočov dle podané žádosti, uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870 a Tělovýchovnou jednotou
Klokočov, z.s., Klokočov 32, 74747 Vítkov, IČO 47812133.
2. Ukládá uzavřít smlouvu a to nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
platnosti.

966/17

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Technické
služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494 ze dne 5. 12. 2020 dle předloženého
protokolu.

967/17

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Základní škola
a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181 ze dne 5. 12. 2020 dle předloženého protokolu.

968/17

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Středisko
volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, ze dne 5. 12. 2020 dle předloženého protokolu.

969/17

Bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit u Města Vítkov, IČO:
00300870, provedené dne 3. 12. 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

970/17

1. Schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům pro čerpání finančních prostředků pro místní části
Města Vítkova dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit dodatek č. 1 k Pravidlům pro čerpání finančních prostředků pro místní
části Města Vítkova dle přílohy č. 1 důvodové zprávy na intranetu města.

971/17

1. Bere na vědomí prohlášení objektu bývalého pivovaru kulturní památkou.
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Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: S,VFO
T: 4/2021

Z: VFO,VOVS
T: 3/2021

2. Bere na vědomí povinnost, v případě revokace usnesení zastupitelstva města o koupi
areálu, vrátit přijaté dotace od Moravskoslezského kraje na zpracování projektové
dokumentace na bourací práce a studii následného využití areálu ve výši 347 200 Kč.
3. Bere na vědomí povinnost vyřazení zpracované projektové dokumentace na bourací
práce a studie následného využití areálu z majetkové a účetní evidence jako zmařenou
investici.
972/17

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 1/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, schválenou v radě města dne 23. 2.
2021.

973/17

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 2/2021
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v 1. variantě.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 2/2021 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy v 1.
Z: VFO
variantě.
T: 3/2021

974/17

Revokuje usnesení ZM č. 742/13 ze dne 24. 6. 2020:
„1. prodat části pozemků parc. č. 791/7 zahrada a parc. č. 787/1 trvalý travní porost
o souhrnné výměře cca 350 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice jako zahrada u RD žadatelů čp. 63 v Zálužné za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 791/7 zahrada a parc. č. 787/1 trvalý
travní porost o souhrnné výměře cca 350 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada u RD žadatelů čp. 63 v Zálužné za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu žadateli, nejpozději však do 31. října 2020“.

975/17

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 791/15 zahrada (181 m2) dle geometrického plánu
č. 605 – 88 / 2020 v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada u RD žadatelů čp. 63
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 791/15 zahrada
Z: VFO
2
(181 m ) dle geometrického plánu č. 605 – 88 / 2020 v kat. území Nové Těchanovice
T: 4/2021
jako zahrada u RD žadatele čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími.

976/17

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 791/16 zahrada (4 m2) dle geometrického plánu
č. 605 – 88 / 2020 v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada u RD žadatele čp. 82
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 791/16 zahrada (4 m2) dle
geometrického plánu č. 605 – 88 / 2020 v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada
u RD žadatele čp. 82 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími.

977/17

1. Revokuje usnesení ZM č. 869/16 ze dne 16. 12. 2021:
„1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2130/12 zahrada o výměře 91 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova panu
, nar.
, bytem
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s RD žadatele, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2130/12 zahrada o výměře 91 m2
v kat. území Klokočov u Vítkova, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s RD
žadatele, za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2.“
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Z: VFO
T: 4/2021

2. Rozhodlo směnit pozemky parc. č. 2410/3 orná půda (2078 m2) a parc. č. 2130/12
zahrada (91 m2) v k. ú. Klokočov u Vítkova ve vlastnictví města Vítkov za pozemek
parc. č. 1044/6 ostatní plocha (180 m2) a část pozemku parc. č. 1034 orná půda o výměře
(cca 1989 m2 – bude upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Klokočov u Vítkova ve
vlastnictví
, bytem
z důvodu rozšíření stavebních
parcel v Klokočově.
3. Ukládá zveřejnit záměr na směnu pozemků parc. č. 2410/3 orná půda (2078 m2) a parc. Z: VFO
č. 2130/12 zahrada (91 m2) v k. ú. Klokočov u Vítkova ve vlastnictví města Vítkov za
T: 4/2021
pozemek parc. č. 1044/6 ostatní plocha (180 m2) a část pozemku parc. č. 1034 orná půda
o výměře (cca 1989 m2 – bude upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Klokočov
u Vítkova ve vlastnictví
, bytem
z důvodu rozšíření
stavebních parcel v Klokočově.
978/17

979/17

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 929/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
34 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s chatou žadatele č. ev. 68 v Zálužné, za dohodnutou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
2. Rozhodlo neposkytnout slevu z kupní ceny, protože žadatel nesplňuje ani jednu
z podmínek uplatnění slevy, které jsou uvedeny v zásadách prodeje a pronájmu
nemovitých věcí v majetku města Vítkova, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 929/4 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 34 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek tvořící
jednotný funkční celek s chatou žadatele č. ev. 68 v Zálužné, za dohodnutou kupní cenu
ve výši 750,- Kč/m2.
1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 56/1 zahrada o výměře cca 500 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek
k umístění maringotky.
2. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.

Z: VFO
T: 4/2021

Z: VFO
T: 4/2021

980/17

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2786/7 zastavěná plocha - nádvoří o výměře 363 m2
v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s chatou žadatele č. ev.
45, za dohodnutou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
2. Rozhodlo neposkytnou slevu z kupní ceny, protože žadatelka nesplňuje ani jednu
z podmínek uplatnění slevy, které jsou uvedeny v zásadách prodeje a pronájmu
nemovitých věcí v majetku města Vítkova, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2786/7 zastavěná plocha - nádvoří
T: 4/2021
o výměře 363 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s chatou žadatele č. ev. 45, za dohodnutou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.

981/17

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 1554/1 ostatní plocha – ostatní komunikace,
o výměře cca 25 m2, v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatelku o usnesení zastupitelstva.

982/17

Z: VFO
T: 4/2021

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 866/16 ze dne 16. 12. 2020, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupujícím, na prodej části
pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 608 – 2 / 2021
pozemku parc. č. 848/8 o výměře 97 m2 v kat. území Nové Těchanovice za dohodnutou
základní kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2021.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení T: 5/2021
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
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983/17

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 867/16 ze dne 16. 12. 2020, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a
, nar.
,a
, nar.
,oba trvale bytem
, jako kupujícími, na prodej části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 608 – 2 / 2021 pozemku parc. č. 848/9 o výměře 34 m2 v kat.
území Nové Těchanovice za dohodnutou základní kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2021.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 5/2021
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

984/17

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
, jako kupující, o dohodu o narovnání v podobě vyřešení vzájemných
závazků z titulu vadného plnění kupní smlouvy, a to k pozemku parc. č. 3207/36 ostatní
plocha o výměře 745 m2, tak, jak je navrženo v přiložené dohodě.
2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě podepsané dne 17. 7. 2017 - dohoda
o narovnání v podobě vyřešení vzájemných závazků z titulu vadného plnění z kupní
smlouvy, a to k pozemku parc. č. 3207/36 ostatní plocha o výměře
745 m2, tak, jak je navrženo v přiložené dohodě.
3. Ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě podepsané dne 17. 7. 2017 - dohoda
o narovnání v podobě vyřešení vzájemných závazků z titulu vadného plnění z kupní
smlouvy se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy
s tímto žadatelem platnosti.

Z: VFO
T: 5/2021

985/17

1. Rozhodlo nekoupit pozemek parc. č. 2880/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,
o výměře 632 m2 a pozemek parc. č. 2880/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2,
oba v kat. území Vítkov, od společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 00 Praha 6, IČO: 00016187 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.
Z: VFO
T: 3/2021

986/17

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 871/16 ze dne 16. 12. 2020 prodat pozemek
parc. č. 1304/1 orná půda o výměře 1409 m2 (výměra byla upřesněna geometrickým
plánem č. 3733 – 9 / 2021) v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného domu dle
důvodové zprávy žadatelům
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, za nabídnutou kupní cenu ve výši 870.260,- Kč
včetně DPH v zákonné výši, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy, a to na
nejbližším možném zasedání ZM.

987/17

Z: VFO
T: 5/2021

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 860/16 ze dne 16. 12. 2020 prodat část pozemku
parc. č. 1039/1 orná půda o výměře cca 1250 m2 (nově parc. č. 1039/3 o výměře 1200 m2
dle GP 664 – 5 / 2021) v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem výstavby rodinného
domu panu
, nar.
, trvale bytem
,aI
, nar.
, trvale bytem
,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 + DPH, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 860/16 ze dne 16. 12. 2020, kupní smlouvu mezi
městem Vítkov, jako prodávajícím a
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, jakožto kupujícími, na prodej pozemků parc. č. 1039/3 orná
2
půda o výměře 1200 m , kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemek k výstavbě RD
za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, tj. 31,50 Kč,
celkem tedy 181,5 Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. května 2021.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení T: 5/2021
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
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988/17

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 281/5 ze dne 24. 4. 2019, smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti 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, pověřuje ENPRO Energo s.r.o.,
Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250
zastoupená na základě plné moci č. PM/II-006/2019
, nar.
,
, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemku parc. č. 547/1 trvalý travní porost v kat. území Vítkov za účelem přemístění
části distribuční sítě, včetně trafostanice, stavba: „Vítkov, DTS OP_1330, nádraží,
obnova DTS“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
Z: S,VFO
č. IE-12-8006678/004 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 6. 2021. Pokud T: 6/2021
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o
zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

989/17

1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 932 orná půda
a parc. č. 2556 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Klokočov u Vítkova za
účelem vybudování elektropřípojky pro plánovanou výstavbu rodinného domu
na pozemku parc. č. 960/1 v rámci stavby „Vítkov, Klokočov, p. č. 960/1, rozš. 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, IČO: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II-258/2019 spol. TRABBAU
a. s., IČO: 28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, předsedou
představenstva
, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.400,- + DPH v zákonné výši, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu umístit
a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II-258/2019 spol.
TRABBAU a. s., IČO: 28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
předsedou představenstva
, jako stavebníkem, v pozemcích
parc. č. 932 orná půda a parc.
č. 2556 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem
vybudování elektropřípojky pro plánovanou výstavbu rodinného domu na pozemku parc.
č. 960/1 v rámci stavby „Vítkov, Klokočov, p. č. 960/1, rozš. kNN“, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
Z: S,VFO
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností a to nejpozději do 30. 6.
T: 6/2021
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

990/17

1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 732/69 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování
přípojky optické infrastruktury k chatě č. ev. 154 v Zálužné v rámci stavby „0392/20 O2
VPN (29) Opareal Vítkov OK“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a spol. CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě pověření
dle evidenčního čísla PŘ/2535/2020, bude oprávněným z věcného břemene,
za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrských sítí na základě znaleckého posudku,
který na své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku, a spol. CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190
00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě pověření
dle evidenčního čísla PŘ/2535/2020, bude oprávněným z věcného břemene,
za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrských sítí na základě znaleckého posudku,
který na své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
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3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se jmenovanou
společností a to nejpozději do 30. 6. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení služebnosti tomuto
žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 6/2021

991/17

1. Rozhodlo o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 308/1 ostatní plocha
– ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem připojení stávajícího objektu č. p.
238 na veřejný rozvod elektrické sítě v rámci stavby „č. IV-12-8019691/2, Vítkov,
Švermova 238, rozšíření 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II214/2019 spol. ELHAPRO s.r.o., IČO: 3978249, DIČ: CZ03978249, sídlem Opavská
315, 747 33 Oldřišov, jednatel firmy
, bude oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu na základě znaleckého posudku, který na
své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby za
účelem připojení stávajícího objektu č. p. 238 na veřejný rozvod elektrické sítě v rámci
stavby č. IV-12-8019691/2, Vítkov, Švermova 238, rozšíření kNN“, v pozemku parc. č.
308/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě
plné moci č. PM/II-214/2019 spol. ELHAPRO s.r.o., IČO: 3978249, DIČ: CZ03978249,
sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, jednatel firmy
, jako
stavebníkem.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
Z: S,VFO
o umístění stavby se jmenovanou společností a to nejpozději do 30. 6. 2021. Pokud
T: 6/2021
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

992/17

1. Schvaluje dohodu o zrušení předkupního práva jako práva věcného, z nichž je
oprávněno město Vítkov, a povinný
, nar.
, bytem
, u pozemku parc. č. 960/2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 809 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu dohody.
2. Ukládá podepsat dohodu o zrušení předkupního práva jako práva věcného
se jmenovaným, a to nejpozději do 31. května 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření dohody
s tímto žadatelem platnosti.

993/17

Bere na vědomí možnost zúčastnit se elektronické aukce na prodej pozemku parc.
č. 864/60 trvalý travní porost, o výměře 418 m2 v kat. území Nové Těchanovice, od
, trvale bytem
, kterou pořádá
Centrum aukcí.cz s.r.o., Luční 568/1, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28850700, DIČ:
CZ28850700 , dle důvodové zprávy.

994/17

1. Schvaluje plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2020.
2. Schvaluje rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2021.
3. Ukládá předložit plnění rozpočtu fondu za rok 2021 a rozpočet fondu na rok 2022.

995/17

996/17

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2021.
1. Bere na vědomí žádost městyse Březová o zajišťování výkonu obecní policie podle
ustanovení §3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 63 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, které se týká měření rychlosti vozidel v Březové a v Lesních Albrechticích.
2. Souhlasí se záměrem měření rychlosti vozidel v Březové a v Lesních Albrechticích.
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Z: S,VFO
T: 5/2021

Z: T
T: 2/2022
Z: MS
T: 2/2022

3. Ukládá provést potřebné kroky pro zajištění záměru.

Z: VSMP,VOD,
VFO,T
T: 4/2021

997/17

Bere na vědomí rezignaci p.

na post člena kontrolního výboru.

998/17

Bere na vědomí zápis a usnesení ze 17. jednání finančního výboru konaného dne 15. 2.
2021.

999/17

Bere na vědomí zápis o kontrole individuálních dotací za rok 2020 provedené finančním
a kontrolním výborem 25. 2. 2021.

1000/17 Bere na vědomí zápis a usnesení z 18. jednání finančního výboru konaného dne 1. 3. 2021.
1001/17 Ukládá předložit možnosti technického zajištění online přenosu z jednání zastupitelstva.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: T
T: 5/2021.

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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