USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 22. června 2011
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 301/8 do č. 355/8)
Zastupitelstvo města:
301/8
Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 26.dubna, 11.května, 17.května
a 7.června 2011.
302/8

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

303/8

1. Bere na vědomí vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP LZZ na
grantový projekt „Komplexní vzdělávání pro město Vítkov“, reg. č.
CZ.1.04/4.1.01/69.00064.
2. Ukládá zahájit realizaci projektu v souladu s časovým harmonogramem.

304/8

305/8

306/8

307/8

308/8

309/8

Z: S,VOVS
T: 6/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ zavřený mezi Městem Vítkov a Městem Budišov nad Budišovkou,
který mění článek o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení
o ochraně osobních údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Městem Budišov nad Budišovkou.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Melč, který mění článek
o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních
údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Melč.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Radkov, který mění článek
o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních
údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Radkov.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Čermná ve Slezsku, který mění
článek o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně
osobních údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Čermná ve Slezsku.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Svatoňovice, který mění článek
o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních
údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Svatoňovice.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Moravice, který mění článek o
fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Moravice.

Z: S,VOVS
T: 9/2011
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310/8

311/8

312/8

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Nové Lublice, který mění
článek o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně
osobních údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Nové Lublice.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Staré Těchanovice, který mění
článek o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně
osobních údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Staré Těchanovice.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické centrum
ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Obcí Kružberk, který mění článek
o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních
údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi
Městem Vítkov a Obcí Kružberk.

Z: S,VOVS
T: 9/2011

313/8

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1715/30 ze dne 30. 6. 2010, o schválení
bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví města, uzavřít smlouvu o bezúplatném
převodu pozemků č. 1002991122 s Pozemkovým fondem České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vz. Krajského pracoviště pro Moravskoslezský
kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava, IČ 45797072, DIČ CZ45797072, na převod
pozemků parc. č. 1298/1, parc. č. 1299, parc. č. 1300, parc. č. 1302/1, parc.č. 1302/3,
vše orná půda, a parc. č. 1327 trvalý travní porost, v kat. území Vítkov, dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991122
Z: S,VFO
s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vz.
T: 6/2011
Krajského pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava,
IČ 45797072, DIČ CZ45797072, a to nejpozději do 30. června 2011.

314/8

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2496/49 orná půda o výměře 28067 m2
v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Pozemkového fondu České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá požádat Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2496/49 orná půda
o výměře 28067 m2 v kat. území Vítkov.

315/8

316/8

1. Souhlasí pro účely stavebního řízení bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 3225,
a to dle geometrického plánu č. 2652-23/2011 pozemek parc. č. 3225/2 ostpl. o
výměře 516 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města od Moravskoslezského
kraje, 28. října 117, 702 00 Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko
Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí pro účely stavebního řízení bezúplatně nabýt v budoucnu vybudovaná čtyři
parkovací místa na části pozemku parc. č. 3225, a to dle geometrického plánu
č. 2652-23/2011 na pozemku parc. č. 3225/2 ostpl. v kat. území Vítkov
do vlastnictví města od spol. A + R s. r. o., IČ 26746000, DIČ CZ26746000,
Počernická 257, 250 73 Radonice, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 739/2 ostpl. o výměře 245 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako pozemek v klidové zóně
v centru města, který nebude komerčně využíván.
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Z: VFO
T: 6/2011

Z: VFO
T: 7/2011

2. Ukládá požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží Z: VFO
T: 7/2011
390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště
Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava, o bezúplatný převod pozemku parc.
č. 739/2 ostpl. o výměře 245 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek v klidové zóně
v centru města, který nebude komerčně využíván.
317/8

318/8

319/8

1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 400/1 ostpl. o výměře cca 162 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) za cenu 200,-Kč/m2 v kat. území Vítkov do
vlastnictví města, od Bytového družstva Vítkov – Švermova, Švermova 538,
749 01 Vítkov, IČ 26842840, dle důvodové zprávy a podmínek bytového družstva.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu a smlouvu
o zřízení věcného břemene s Bytovým družstvem Vítkov – Švermova, Švermova
538, 749 01 Vítkov, IČ 26842840, na koupi části pozemku parc. č. 400/1 ostpl.
o výměře cca 162 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, a to nejpozději do 31. října 2011.
3. Ukládá informovat Bytové družstvo Vítkov – Švermova, Švermova 538, 749 01
Vítkov, o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo nekoupit část pozemku parc. č. 2733 ostpl. o výměře cca 65 m2 v kat.
území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města, od Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 00 Ostrava.
2. Ukládá informovat Ing. Vlastimila Havelu, bytem Josefa Šímy 778, 551 01 Jaroměř,
o rozhodnutí ZM.
1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 3016 trvalý travní porost o výměře cca 2 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví
města od manželů Ing. Dušana Illíka a Anny Illíkové, bytem Na Spojce 242/3 747 70
Opava – Komárov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2. Město uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a manželi Ing. Dušanem
Illíkem a Annou Illíkovou, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2011.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění prodávajících, pozbude
usnesení ZM o schválení koupě platnosti.

Z: VFO
T: 10/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: S,VFO
T: 9/2011

320/8

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 445/8 ze dne 31.10.2007, o schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 516/2 orná půda
a parc. č. 520/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení vodovodní
a plynovodní přípojky k RD čp. 1001 stojícímu na pozemku parc. č. 509/4,
a k pozemkům parc. č. parc. č. 509/4 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 509/3
trvalý travní porost, smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem
Vítkovem, jako povinný z věcného břemene, a Vladimírem Židkem, bytem
Budišovská 1001, 749 01 Vítkov, jako oprávněný z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovaným, a to nejpozději Z: S,VFO
do 31. srpna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 8/2011
žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

321/8

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1320/20 ze dne 24.6.2009, o schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene v částech pozemků parc. č. 2172/1 ostpl.
a parc. č. 37 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení vodovodní,
kanalizační a plynovodní přípojky k rozestavěnému objektu občanské vybavenosti
stojícímu na pozemku parc. č. 2173/2, a k pozemkům parc. č. 2173/1 ostpl., parc.
č. 2173/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2174 zahrada, smlouvu o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako povinný z věcného
břemene, a manželi Ing. Petrem Večerkem a Mgr. Lenkou Večerkovou, bytem
Osvobození 570, 742 83 Klimkovice, jako oprávnění z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. srpna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 8/2011
zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům
platnosti.
322/8

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 711/11 ze dne 30.4.2008, o schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 1962 ostpl. v kat.
území Vítkov za účelem podzemního vedení vodovodní přípojky k objektu občanské
vybavenosti bez čp. stojícímu na pozemku parc. č. 1924/14, a k pozemkům parc.
č. 1924/11 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1924/12 zastavěná plocha a nádvoří
a parc. č. 1924/14 zastavěná plocha a nádvoří, smlouvu o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako povinný z věcného břemene, a Andreou
Koválovou, bytem Čermná ve Slezsku 10, 749 01 Vítkov, a Janou Podepřelovou,
bytem Čermná ve Slezsku 10, 749 01 Vítkov, jako oprávněné z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanými, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. srpna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 8/2011
zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům
platnosti.

323/8

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v částech pozemků parc.
č. 3229/1 ostpl., parc. č. 1536 ostpl., parc. č. 1560 ostpl a parc. č. 1545 zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za účelem podzemního vedení oddílné
kanalizace pro stavbu „Vítkov, ul. Zemědělská – výstavba oddílné kanalizace“,
z. č. 110095, v rámci stavby „Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, kdy Město Vítkov,
bude povinný z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 45193665, DIČ:
CZ45193665, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek za zřízení
věcného břemene bude stanoven znaleckým posudkem.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
v částech pozemků parc. č. 3229/1 ostpl. a parc. č. 1536 ostpl. v kat. území Vítkov za
účelem podzemního vedení oddílné kanalizace pro stavbu „Vítkov, ul. Zemědělská
– výstavba oddílné kanalizace“, z. č. 110095, v rámci stavby „Silnice II/462 Vítkov –
Větřkovice“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října
169, PSČ 709 45, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, jako oprávněným z věcného
břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se Z: S,VFO
jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2011. Pokud v této lhůtě nedojde T: 9/2011
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.

324/8

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v částech pozemků parc. č. 2689/1 ostpl.
a parc. č. 2691/1 ostpl., podíl 2/24, v kat. území Klokočov u Vítkova pro podzemní
vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 2138/2 a pro novostavbu RD, která bude
postavena na tomto pozemku, kdy Město Vítkov, bude povinný z věcného břemene,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. na základě plné moci ze dne 13.
10. 2010, evid. č. 0085/2010 spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., jednatel Jiří Brodík,
se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, DIČ CZ28611535, bude
oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.000,-, vč. DPH
v základní sazbě.
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2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8010102/1 v částech pozemků parc.
č. 2689/1 ostpl. a parc. č. 2691/1 ostpl., podíl 2/24, v kat. území Klokočov u Vítkova
pro podzemní vedení přípojky NN k pozemku parc. č. 2138/2 a pro novostavbu RD,
která bude postavena na tomto pozemku, mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. na
základě plné moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010 spol. ELBRO
PROJEKTY, s. r. o., jednatel Jiří Brodík, se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01
Opava, IČ 28611535, DIČ CZ28611535, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8010102/1 se jmenovanou společností,
T: 9/2011
a to nejpozději do 30. září 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
325/8

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 993/1 ostpl. v kat.
území Vítkov pro prodloužení plynovodu pro novostavbu RD, která bude postavena
na pozemcích parc. č. 1294/1 a parc. č. 1295/1 ve Vítkově na Polní ul., kdy Město
Vítkov bude povinný z věcného břemene, a spol. SMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynární 420/3, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ: 27768961, DIČ:
CZ27768961, zast. na základě plné moci ze dne 31. 12. 2009 spol. RWE GasNet,
s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 27295567, DIČ:
CZ27295567, zastoupena na základě plných mocí panem Mgr. Petrem Píškem,
LL.M. Eur., a panem Ing. Ivo Bolkem, bude oprávněný z věcného břemene.
Jednorázový poplatek činí částku Kč 500,-, vč. DPH.
2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby č. sml. SNM 01/0404/2011BVB v části pozemku parc. č. 993/1
ostpl. v kat. území Vítkov pro prodloužení plynovodu pro novostavbu RD, která
bude postavena na pozemcích parc. č. 1294/1 a parc. č. 1295/1 ve Vítkově na Polní
ul., mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. SMP Net,
s. r. o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 72,
IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961, zast. na základě plné moci ze dne 31. 12. 2009
spol. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupena na základě plných mocí panem
Mgr. Petrem Píškem, LL.M. Eur., a panem Ing. Ivo Bolkem, jako oprávněným
z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu Z: S,VFO
se zřízením stavby číslo smlouvy SNM 01/0404/2011BVB se jmenovanou
T: 9/2011
společností, a to nejpozději do 30. září 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

326/8

1. Rozhodlo zřídit věcného břemene v pozemcích parc. č. 1708/2 orná půda, parc.
č. 1709/2 orná půda a parc. č. 1706/44 ostpl. v kat. území Vítkov pro podzemní
vedení telekomunikační sítě k pozemku parc. č. 1709/3 a k novostavbě RD stojící na
pozemku parc. č. 1709/4 na Dělnické ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude
povinný z věcného břemene a spol. Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha
4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336,
zastoupená na základě plné moci spol. Slezskomoravské telekomunikace Opava,
spol. s r. o., se sídlem Příčná 2828/10, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ:
CZ43964435, za kterou jedná na základě plné moci Ludmila Králová, se sídlem
Mrázná 131/44, Ostrava – Michálkovice, PSČ 715 00, IČ: 74791311, bude
oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč 656,-, + DPH
v základní sazbě.
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2. Rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcných břemen v částech pozemků parc.
č. 1708/2 orná půda, parc. č. 1709/2 orná půda a parc. č. 1706/44 ostpl. v kat. území
Vítkov pro podzemní vedení telekomunikační sítě k pozemku parc. č. 1709/3
a k novostavbě RD stojící na pozemku parc. č. 1709/4 na Dělnické ul. ve Vítkově,
mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Telefónica
Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022,
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zastoupená na základě plné moci spol.
Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r. o., se sídlem Příčná 2828/10,
PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, za kterou jedná na základě plné moci
Ludmila Králová, se sídlem Mrázná 131/44, Ostrava – Michálkovice, PSČ 715 00,
IČ: 74791311, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcných břemen se jmenovanou společností, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30. září 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 9/2011
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
327/8

328/8

329/8

330/8

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 368/3 trvalý travní porost o výměře 10486 m2,
parc. č. 368/4 ostpl. o výměře 5639 m2 a parc. č. 370/2 lesní pozemek o výměře
1076 m2 v kat. území Lhotka u Vítkova jako pozemky k podnikání - agroturistika
sourozencům Martinu Frydryškovi a Janě Frydryškové, oba bytem Potoční 35, 742
35 Odry, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 25,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí kupujícími, a to každému ideální ½ těchto nemovitostí.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Martinem Frydryškem
a Janou Frydryškovou, dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2011.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o schválení prodeje těmto žadatelům platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 26/2 ostpl. o výměře cca 80 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Lhotka u Vítkova jako pozemek
k vybudování parkoviště za podmínky respektování místního vodovodu, jeho
ochranného pásma a zajištění ochrany dalších sítí, dle vyjádření OVÚP v důvodové
zprávě, Společenství vlastníků jednotek domu ve Lhotce č. 24, Lhotka 24, 749 01
Vítkov, IČ 25912917, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou
daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Společenstvím vlastníků
jednotek domu ve Lhotce č. 24, Lhotka 24, 749 01 Vítkov, IČ 25912917, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se Společenstvím vlastníků jednotek domu ve
Lhotce č. 24, Lhotka 24, 749 01 Vítkov, IČ 25912917, a to nejpozději do
30. listopadu 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 62/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2
v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka manželům
Petru a Dáši Kollerovým, oba bytem Wolkerova 835, 749 01 Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a manželi Petrem a Dášou
Kollerovými dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2011.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení ZM o schválení prodeje těmto žadatelům platnosti.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1863/1 orná půda o výměře cca 330 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako zahrada
obálkovou metodou za minimální kupní cenu 200Kč/ m2.

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 22. 06. 2011

Strana 6 (celkem 10)

Z: S,VFO
T: 9/2011

Z: S,VFO
T: 11/2011

Z: S,VFO
T: 9/2011

2. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 1863/1 orná půda o výměře cca
330 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) obálkovou metodou.
3. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou.
Z: S,VFO
T: 12/2011
331/8

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1112/26 ostpl. o výměře 125 m2 v kat. území
Vítkov jako zahrada Stanislavu Gorovi, bytem Nová 422, Vítkov, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a podílu na
nákladech na vypracování geometrického plánu kupujícím.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Stanislavem
Gorou dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. září 2011.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 9/2011
usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

332/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2016/2 ostpl. o výměře cca 20 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako příjezd do garáže
Františku Leherovi, bytem Opavská 17, Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Františkem
Leherem dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince
2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

Z: S.VFO
T: 12/2011

333/8

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 864/38 ostpl. a 864/60 trvalý travní porost
o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci Bohumilu Petrovi, bytem
Antonína Sovy 1215/18, 747 05 Opava 5, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
125/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím.
2. Rozhodlo uzavřít kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Bohumilem
Petrem dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince
Z: S,VFO
2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 12/2011
usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

334/8

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1908 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2
v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1908 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 21 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný stavbou jiného
vlastníka.

Z: VFO
T: 7/2011

335/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 90 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
Z: VFO
a o výměře cca 90 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Vítkov T: 7/2011
jako pozemek k rekreaci.

336/8

1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1805 orná půda o výměře 478 m2 a část
pozemku parc. č. 1803/1 orná půda o výměře cca 480 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov Radimu Kiššovi, bytem Květinová 999,
Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
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Z: VFO
T: 7/2011

337/8

338/8

339/8

340/8

341/8

342/8

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl., a to dle geometrického plánu
č. 799-168/97 díl „b2“ o výměře 1 m2, který je přisloužen k pozemku žadatelů, v kat.
území Vítkov jako pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl., a to dle
geometrického plánu č. 799-168/97 díl „b2“ o výměře 1 m2, který je přisloužen
k pozemku žadatelů, v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný stavbou jiného
vlastníka.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2073/1 ostpl. o výměře cca 20 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2073/1 ostpl. o výměře cca
20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele.
1. Rozhodlo prodat 3 části pozemků parc. č. 2118 zahrada a parc. č. 2120 zahrada, a to
dle geometrického plánu č. 2657-31/2011 pozemky parc. č. 2118/2 zahrada o výměře
737 m2, parc.č. 2118/3 zahrada o výměře 737 m2 a parc. č. 2120/2 zahrada
o výměře 737 m2, v kat. území Vítkov takto: výběr kupujícího obálkovou metodou,
minimální základní kupní cena ve výši Kč 350,-/m2, nepodnikající fyzické osobě, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat 3 části pozemků parc. č. 2118 zahrada a parc. č. 2120
zahrada, a to dle geometrického plánu č. 2657-31/2011 pozemky parc. č. 2118/2
zahrada o výměře 737 m2, parc. č. 2118/3 zahrada o výměře 737 m2 a parc.
č. 2120/2 zahrada o výměře 737 m2, v kat. území Vítkov, a to takto: výběr kupujícího
obálkovou metodou, minimální základní kupní cena ve výši Kč 350,-/m2,
nepodnikající fyzické osobě.
3. Ukládá předložit ZM výsledek výběru kupujícího obálkovou metodou s jednotlivými
návrhy smluv o budoucí kupní smlouvě na zasedání ZM dne 31.8.2011.
1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské ul. č. p. 17
ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 17
a pozemku parc. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou.
2. Stanoví minimální základní kupní cenu ve výši Kč 90.000,-.
3. Stanoví kritériem výběru kupujícího obálkovou metodou - nepodnikající fyzické
osoby.
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej bytové jednotky č. 17/2 na Opavské
ul. č. p. 17 ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech
budovy č. p. 17 a pozemku parc. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov
výběrem kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely
za minimální základní kupní cenu ve výši Kč 90.000,-.
1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 1/2011, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 1/2011, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
3. Ukládá zaslat obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 1/2011, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, Odboru kontroly a dozoru MV ČR.
1. Rozhodlo poskytnout půjčku žadateli SVJD ve Vítkově na Budišovské ulici č. 251253 z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova ve výši 300 000,- Kč na zateplení
obvodového pláště domů čp. 251-253 v k.ú. Vítkov.
2. Schvaluje smlouvu o půjčce č. 201104 uzavřenou na základě Pravidel k poskytování
půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
mezi Městem Vítkov a SVJD ve Vítkově na Budišovské ulici č. 251-253.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce č. 201104 starostou
města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou a pověřeným vlastníkem SVJD ve Vítkově na
Budišovské ulici č.251-253 panem Petrem Dohnálkem.
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Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 8/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011
Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 30.6.2011

343/8

1. Rozhodlo poskytnout půjčku žadatelce paní Ireně Gašparikové z Fondu rozvoje
bydlení města Vítkova ve výši 95 000,- Kč na obnovu střechy domu čp. 51 v k.ú.
Klokočov.
2. Schvaluje smlouvu o půjčce č. 201105 uzavřenou na základě Pravidel k poskytování
půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
mezi Městem Vítkov a paní Irenou Gašparikovou bytem Klokočov čp.51.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce č. 201105 starostou
města Vítkova Ing. Pavlem Smolkou a paní Irenou Gašparikovou.

344/8

Schvaluje rozpočtový výhled města Vítkova na léta 2012 – 2014.

345/8

1. Schvaluje Smlouvu o půjčce mezi městem Vítkov a Základní školou Opavská 22,
okres Opava, p. o. na předfinancování projektu „Modernizace školního hřiště“ ve
výši 1.462 tis. Kč.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce Mgr. Pavlem
Piskovským, ředitelem Základní školy Opavská 22, okres Opava, p. o. a starostou
města Ing. Pavlem Smolkou.

346/8

347/8

348/8

1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova, a to bez výhrad.
2. Schvaluje závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2010, včetně přiložené
Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města.
3. Ukládá v souladu s ustanovením § 12, odst. 2 zákona 420/2004 Sb. zaslat do 15 dnů
od projednání Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Odboru
kontroly KÚ Moravskoslezského kraje.
1. Schvaluje změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 2/2011, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1-18.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 2/2011.

1. Schvaluje Dohodu o společném postupu při řešení převodu části činností
zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, p.o., IČ 00847925, v místech poskytovaného vzdělávání
Bezručova 585, 749 01 Vítkov a 747 47 Klokočov 97“.
2. Pověřuje starostu města podpisem „Dohody o společném postupu při řešení
převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské
středisko volného času JUVENTUS, Karviná, p.o., IČ 00847925, v místech
poskytovaného vzdělávání Bezručova 585, 749 01 Vítkov a 747 47 Klokočov 97“.

349/8

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
projekt „Pořízení svozové komunální techniky“.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu městem ve výši 10 % celkových
uznatelných nákladů.

350/8

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
projekt „Vybavení kompostárny“.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu městem ve výši 10 % celkových
uznatelných nákladů.

351/8

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
projekt „Pořízení čistící komunální techniky“.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu městem ve výši 10 % celkových
uznatelných nákladů.

352/8

1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb Města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov kód majetku 2895
poř.č.2801/393 – celokovový sklad v pořizovací ceně 29 000,-Kč.
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Z: VFO
T: 30.6.2011

Z: VFO
T: 30.6.2011

Z: VFO
T: 4.7.2011

Z: VFO
T: 1.7.2011

Z: S,VOS
T: 6/2011

2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek z používání a evidence Technických služeb
města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, kód majetku
2895 poř.č.2801/393 – celokovový sklad v pořizovací ceně 29 000,-Kč.
353/8

Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Venkovský mikroregion Moravice, IČ 70630089 za rok 2010, včetně zápisu kontrolní
komise.

354/8

1. Bere na vědomí zprávu o přepravě pacientů do nemocnice v Novém Jičíně.
2. Ukládá předložit zprávu o fungování přepravy pacientů do nemocnice v Novém
Jičíně.

355/8

Z: ŘTS
T: 6/2011

Z: S,MS
T: 8/2011

Bere na vědomí zápisy kontrolního výboru z kontrol na SBF, ZŠ Opavská ulice, ZŠ
Komenského ulice, MŠ Husova ulice.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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