USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 13. prosince 2017
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1071/23 do č. 1122/23)
Zastupitelstvo města:
1071/23 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 31.října, 21.listopadu a 29.listopadu 2017.
1072/23

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1073/23

Bere na vědomí zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků.

1074/23

1. Stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a 3 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích za měsíc odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
 člena zastupitelstva
1.476,- Kč,
 člena rady
5.904,- Kč,
 předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 2.952,-Kč,
 člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
2.460,- Kč,
 prvního místostarosty
28.060,- Kč,
 místostarostky
26.060,- Kč,
ode dne 1.1.2018.
2. Stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a 3, § 74 odst. 3 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce odměnu jako
souhrn odměn za výkon funkcí
 člena rady a předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši
8.856,- Kč,


člena rady a předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu a
předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši 11.808,- Kč,



člena rady a předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu a člena
výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši
11.316,- Kč,



člena rady a člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu a člena výboru
zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši
10.824,- Kč,



člena rady a člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši
8.364,- Kč,



předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu a předsedy výboru
zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši
5.904,- Kč,



člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu a člena výboru
zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
4.920,-Kč,



předsedy výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu a člena výboru
zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
5.412,- Kč,
ode dne 1.1.2018.
3. Stanoví že, v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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1075/23

Schvaluje v souladu s § 80 odst. 1) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, poskytování příspěvků z peněžního fondu či z rozpočtu obce
a) členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
v souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při
zastupování města na veřejných občanských obřadech
b) uvolněným členům zastupitelstva příspěvky za obdobných podmínek a v obdobné výši jako
zaměstnancům města Vítkova dle Zásad pro použití prostředků Fondu zaměstnavatele.

1076/23

Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě
nezbytně nutné k výkonu funkce u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou v pracovním
poměru.

1077/23

Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou podnikající fyzickou osobou
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem jejich funkce, paušální částkou ve výši 100,- Kč/1hodinu , nejvýše však
do částky 1000,- Kč, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, a to od 1.1.2018.

1078/23

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování sociálních služeb.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.

1079/23

Z: VOSV
T: 12/2018

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu VISK 3, na projekt „Převedení AKIS Clavius
z DBF verze na verzi SQL + pořízení WWW katalogu OPAC 2.0 Carmen“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Převedení AKIS Clavius z DBF verze na verzi SQL +
pořízení WWW katalogu OPAC 2.0 Carmen“ ve výši 100 %.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu VISK 3, na projekt „Převedení AKIS Clavius z DBF Z: S,VOK
verze na verzi SQL + pořízení WWW katalogu OPAC 2.0 Carmen“.
T: 12/2017
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
Z: S,VOK
T: 2/2018

1080/23 1. Bere na vědomí zprávu o přípravách Dne města – Vítkov 2018.
2. Ukládá zařadit do programu ohňovou show.

Z: VOK
T: 6/2018

1081/23

Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2017.

1082/23

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotací a investičních akcích za rok 2017
a připravovaných akcích na rok 2018.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotací a investičních akcích za rok 2018
a připravovaných akcích na rok 2019.

Z: VOS
T: 12/2018

1083/23

1. Schvaluje přijetí dodatečné investiční dotace ze Státního programu na podporu úspor energie
pro rok 2017 – Programu EFEKT 2017 - na realizaci projektu „Energetické úspory veřejného
osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“ (číslo dotace 122D22100 7237) ve výši 72 253
Kč.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření k navýšení investiční dotace u akce „Energetické úspory
Z: VFO
veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech.
T: 12/2017

1084/23

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu
v regionech pro rok 2018, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt „Zázemí pro
návštěvníky města Vítkova“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Z: VOS
v regionech pro rok 2018, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury T: 1/2018
cestovního ruchu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt „Zázemí pro
návštěvníky města Vítkova“.
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3. Souhlasí s realizací projektu „Zázemí pro návštěvníky města Vítkova“ a jejím
předfinancováním z rozpočtu města a financováním vlastního podílu.
1085/23

1086/23

1087/23

1088/23

1089/23

1090/23

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření
ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 na realizaci projektu
„Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření ke
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 na realizaci projektu
„Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“.
3. Souhlasí s realizací projektu „Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul.
Budišovská“.
4. Schvaluje financování projektu „Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul.
Budišovská“ ve výši spolupodílu města na financování uznatelných nákladů projektu v roce
2018, které spolu s požadovanými finančními prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pokryjí 100 % uznatelných nákladů projektu v roce 2018 a také financování
všech neuznatelných nákladů projektu.
5. Souhlasí v případě nezískání dotace s realizací projektu v rozsahu výstavby autobusového
zálivu a chodníků dle projektové dokumentace, plně hrazené z rozpočtu města.

Z: VOS
T: 1/2018

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 617.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na podporu činnosti NZDM Tunnel Vítkov.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
mezi Moravskoslezským krajem a SVČ Vítkov, p. o. na neinvestiční dotaci ve výši 617.000,Kč.
3. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892
o usnesení zastupitelstva města.
4. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, podepsat dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace ze MSK.

Z: VOS
T: 12/2017
Z: VOS
T: 12/2017

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČ: 70996288 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p.o., IČ: 70996288 dle důvodové zprávy.

Z: ŘMŠ
T: 2/2018

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o. se
sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.

Z: ŘZŠaG
T: 2/2018

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1047/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Pavlem Chocenským, nar. 19. 4. 1958, bytem Václava Jiříkovského
174/52, 700 30 Ostrava - Dubina, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2018. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM T: 3/2018
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1050/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Libuší Hermannovou, nar. 1. 2. 1942, bytem Smetanovy sady 693/10,
741 01 Nový Jičín, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. března 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.
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Z: VFO
T: 3/2018

1091/23

1092/23

1093/23

1094/23

1095/23

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1040/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Izabelou Hahnovou, nar. 24. 1. 1986, bytem Náměstí 8, 747 21 Kravaře,
zast. Adamem Kaštovským, nar. 8. 12. 1982, bytem U Černého mlýna 28/11, 747 70 Opava,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1055/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Pavlou Foltýnkovou, nar. 5. 3. 1961, bytem Televizní 313/12a, 725 28
Ostrava – Lhotka, a Ondřejem Foltýnkem, nar. 12. 6. 1985, bytem Televizní 313/12a, 725 28
Ostrava – Lhotka, každému ideální ½ prodávaných pozemků, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 82.075,- a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. března 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1044/22 ze dne 1. 11. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Kamilem Olbrechtem, nar. 16. 11. 1968, bytem Zálužné 71, 749 01
Vítkov, za základní kupní cenu ve výši Kč 58.995,- a úhradu nákladů za vyhotovení
geometrického plánu a polohopisného plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1544 zahrada o výměře 95 m2 a části pozemků parc.
č. 1545 ostatní plocha, parc. č. 1546 ostatní plocha a parc. č. 1547 zahrada o souhrnné
výměře výměře 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
jako pozemky u RD žadatele čp. 107 na Zemědělské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní
cenu Kč 250,-/ m2 + náklady za vyhotovení geometrického plánu s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadatelem, nejpozději však do 31. března 2018,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1544 zahrada o výměře 95 m2 a části
pozemků parc. č. 1545 ostatní plocha, parc. č. 1546 ostatní plocha a parc. č. 1547 zahrada
o souhrnné výměře výměře 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov jako pozemky u RD žadatele čp. 107 na Zemědělské ul. ve Vítkově za
dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/ m2 a úhradu nákladu za vyhotovení geometrického plánu
kupujícím s tím, že žadatel je povinen předložit geometrický plán nejpozději do 31. března
2018.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1536/2 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek u RD žadatelů čp.
99 na Zemědělské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2, náklady za
vyhotovení geometrického plánu ponesou kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu žadateli, nejpozději do 31. března 2018.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 1536/2 ostatní plocha o výměře cca
45 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
u RD žadatelů čp. 99 na Zemědělské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu Kč 200,-/ m2
a úhradu nákladu za vyhotovení geometrického plánu kupujícími s tím, že žadatelé jsou
povinni předložit geometrický plán nejpozději do 31. března 2018.

1096/23 1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1854 vodní plocha – vodní nádrž umělá o výměře 1587
m2 v kat. území Vítkov za účelem scelení s pozemkem žadatele a jeho zarybnění za
dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 3/2018

Z: VFO
T: 3/2018

Z: VFO
T: 3/2018

Z: VFO
T: 4/2018

Z: VFO
T: 4/2018

2. Rozhodlo koupit pozemek parc. č. 1853 stpl. o výměře 1676 m2 v kat. území Vítkov, popř. jej
směnit, od p. Zdeňka Poláška, bytem Kozlovice 372, 739 47 Kozlovice, za dohodnutou kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zahájit jednání s p. Zdeňkem Poláškem, bytem Kozlovice 372, 739 47 Kozlovice,
o koupi pozemku parc. č. 1853 stpl. o výměře 1676 m2 v kat. území Vítkov, popř. jeho směnu,
za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
1097/23

1. Rozhodlo neprodat části pozemků parc. č. 705 ostatní plocha a parc. č. 706 ostatní plocha
o souhrnné výměře cca 1000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov, za účelem výstavby prodejny květinářství na Budišovské ul. ve Vítkově za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.
2. Ukládá informovat žadatelku o rozhodnutí ZM.

1098/23

Revokuje částečně usnesení ZM č. 739/17 ze dne 14. 12. 2016 v tomto znění:
„1. Rozhodlo prodat tyto pozemky:
 kat. území Klokočov u Vítkova:

část parc. č. 2250/1, a to dle geometrického plánu č. 608-164/2016 parc. č. 2250/7
trvalý travní porost o výměře 696 m2 za účelem výstavby RD za základní kupní
cenu dle schválených Zásad + náklady na vyhotovení geometrického plánu
žadatelem.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky:
 kat. území Klokočov u Vítkova:
 část parc. č. 2250/1, a to dle geometrického plánu č. 608-164/2016 parc. č. 2250/7
trvalý travní porost o výměře 696 m2 za účelem výstavby RD za základní kupní
cenu dle schválených Zásad + náklady na vyhotovení geometrického plánu
žadatelem“.

1099/23

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 2250/1, a to dle geometrického plánu č. 608164/2016 pozemek parc. č. 2250/7 trvalý travní porost o výměře 696 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova za účelem výstavby RD p Michalu Axmannovi, nar. 6. 10. 1982, bytem
Potoční 1021/35, 742 35 Odry, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

Z: S,MS
T: 12/2017

Z: VFO
T: 12/2017

Z: VFO
T: 12/2017
3. Ukládá požádat o změnu územního plánu pro pozemek parc. č. 2250/1 trvalý travní porost Z: MS
v kat. území Klokočov u Vítkova z plochy smíšené obytné venkovské na plochu veřejných T: 12/2017
prostranství s převahou nezpevněných ploch (jedná se o plochu veřejně přístupné zeleně).
1100/23

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt části pozemku parc. č. 3228 ostatní plocha, a to dle geometrického
plánu č. 2981-22/2016 pozemky parc. č.:

3228/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 90 m2,

3228/8 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2,

3228/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 57 m2,

3228/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 65 m2,

3228/11 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 45 m2,

3228/12 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 52 m2,

3228/13 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 204 m2,

3228/14 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 299 m2,

3228/15 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 77 m2,

3228/16 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 40 m2

3228/17 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 327 m2,
v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem
Ostrava, 28. října čp. 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. z pověření
hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, dle důvodové zprávy.
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2. Schvaluje darovací smlouvu č. OP/32/j/2017/Rol mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem
Ostrava, 28. října čp. 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. z pověření
hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako dárcem, a
Městem Vítkovem, jako obdarovaným, na bezúplatný převod pozemků parc. č.:

3228/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 90 m2,

3228/8 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2,

3228/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 57 m2,

3228/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 65 m2,

3228/11 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 45 m2,

3228/12 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 52 m2,

3228/13 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 204 m2,

3228/14 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 299 m2,

3228/15 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 77 m2,

3228/16 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 40 m2

3228/17 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 327 m2,
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat darovací smlouvu č. OP/32/j/2017/Rol se jmenovanou organizací, a to
Z: S,VFO
nejpozději do 31. března 2018.
T: 3/2018
1101/23

Revokuje usnesení č. 1003/21 ze dne 30. 8. 2017:
„1. Rozhodlo koupit pozemky parc. č. 2237/4 orná půda o výměře 240 m2, parc. č. 2689/2 ostpl.
o výměře 266 m2, parc. č. 2689/3 ostpl. o výměře 680 m2 a parc. č. 2689/5 ostpl. o výměře
281 m2, v kat. území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví města Vítkova od České republiky Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ
CZ01312774, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle důvodové
zprávy
2. Ukládá požádat o koupi pozemků parc. č. 2237/4 orná půda o výměře 240 m2, parc. č. 2689/2
ostpl. o výměře 266 m2, parc. č. 2689/3 ostpl. o výměře 680 m2 a parc. č. 2689/5 ostpl. o
výměře 281 m2, v kat. území Klokočov u Vítkova, Českou republiku - Státní pozemkový
úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, za maximální kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem“.

1102/23

1. Bere na vědomí vyjádření spol. KOVOMAT JAZ s. r. o., Sportovní 599, 742 45 Fulnek,
IČ 03454347, a paní Drahomíry Bezděkové, nar. 30. 6. 1951, bytem Švermova 240, 749 01
Vítkov, k žádosti města o bezúplatné převody pozemků parc. č. 308/2 ostpl. o výměře 91 m2
(vlastník KOVOMAT JAZ s. r. o.) a parc. č. 308/5 ostpl. o výměře 99 m2 (vlastník
Drahomíra Bezděková), oba v kat. území Vítkov, z důvodu nutnosti rekonstrukce či výstavby
kanalizace na Švermově ul. ve Vítkově proti dlouhodobému zaplavování okolních pozemků
v této lokalitě.
2. Revokuje usnesení č. 1058/22 ze dne 1. 11. 2017:
„1. Ukládá požádat KOVOMAT JAZ s. r. o., Sportovní 599, 742 45 Fulnek, IČ 03454347, o
bezplatný převod pozemku parc. č. 308/2 ostatní plocha o výměře 91 m2 v kat. území Vítkov
do vlastnictví města Vítkova“.
3. Revokuje usnesení č. 1059/22 ze dne 1. 11. 2017:
„1. Ukládá požádat Drahomíru Bezděkovou, nar. 30. 6. 1951, bytem Švermova 240, 749 01
Vítkov, o bezplatný převod pozemku parc. č. 308/5 ostatní plocha o výměře 99 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova“.
4. Ukládá prověřit možnosti rekonstrukce či výstavby kanalizace na Švermově ul. ve Vítkově
proti dlouhodobému zaplavování okolních pozemků v této lokalitě.

1103/23

1. Bere na vědomí stanovisko pana Petra Štolby, nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, k usnesení Zastupitelstva města Vítkova ze dne
1. 11. 2017, č. 1063/22.
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Z:
VOS,ŘTS
T: 2/2018

2. Bere na vědomí informaci, že garáže v areálu pivovaru má v pronájmu pan Roman Merta.
3. Rozhodlo nekoupit část pozemku parc. č. 718/2 zastavěná plocha a nádvoří, a to dle
geometrického plánu č. 3003-55/2016 pozemku parc. č. 718/2 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 660 m2 v kat. území Vítkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města, dle důvodové zprávy.
4. Rozhodlo nesměnit pozemek ve vlastnictví města parc. č. 2041/2 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 509 m2 , jehož součástí je budova čp. 266 (požární zbrojnice), v kat. území Vítkov za
pozemky ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha, uvedené v příloze důvodové
zprávy.
5. Ukládá informovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, vz. Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Opava,
Praskova 194/11, 746 55 Opava, o rozhodnutí ZM.
1104/23

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 664/14 ze dne 7. 9. 2016, smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-8012536/1, Vítkov, Těchanovická, pošta, smyčka kNN, 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 6. 6. 2017, Ing. Martinem Bartečkem,
se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, DIČ:
CZ7109144966, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 670/20 ostatní
plocha, parc. č. 670/21 ostatní plocha, parc. č. 670/22 ostatní plocha a parc. č. 670/45 ostatní
plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního kabelového vedení NN vč.
pojistkové pilíře v rámci stavby „Vítkov, Těchanovická, pošta, smyčka kNN“, dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012536/1 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. ledna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

1105/23

Revokuje usnesení č. 254/6 ze dne 17. 6. 2015:
„1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3206/10 ostpl., parc. č.
3207/1 orná půda a parc. č. 3204/23 orná půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace k pozemkům parc. č. 3204/16 orná půda,
parc. č. 3204/18 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3205/1 zastavěná plocha a nádvoří a
parc. č. 3205/2 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude
povinný z věcného břemene a spol. SEVEN SPORT s. r. o., se sídlem Bořivojova 35/878,
130 00 Praha 3, IČ 26847264, DIČ CZ26847264, zastoupená jednatelem Romanem
Košťálem, bude oprávněný z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol.
SEVEN SPORT s. r. o., se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ 26847264, DIČ
CZ26847264, zastoupená jednatelem Romanem Košťálem, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemcích parc. č. 3206/10 ostpl., parc. č. 3207/1 orná půda a parc. č. 3204/23
orná půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojky splaškové
kanalizace k pozemkům parc. č. 3204/16 orná půda, parc. č. 3204/18 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 3205/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3205/2 zastavěná plocha a
nádvoří v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. srpna
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.“.

1106/23

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě)
v pozemcích parc. č. 3204/23 orná půda, parc. č. 3206/10 ostatní plocha a parc. č. 3207/1 orná
půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace
k pozemkům parc. č. 3205/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3205/2 zastavěná plocha a
nádvoří v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol.
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Z: VFO
T: 12/2017

Z: S,VFO
T: 1/2018

inSPORTline s. r. o., se sídlem Dělnická 957, 749 01 Vítkov, IČ: 26834243, DIČ:
CZ26834243, zastoupená jednatelkou společnosti Lenkou Sonnkovou, bude oprávněný
z věcného břemene. Jednorázová náhrada:
b) bude stanovena dle znaleckého posudku „s tím, že smlouva bude uzavřena po předložení
znaleckého posudku oprávněnou z věcného břemene, nejpozději do 31. 3. 2018“.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě), mezi
Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. inSPORTline s. r. o., se
sídlem Dělnická 957, 749 01 Vítkov, IČ: 26834243, DIČ: CZ26834243, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 3204/23 orná půda, parc. č. 3206/10 ostatní plocha
a parc. č. 3207/1 orná půda v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení
splaškové kanalizace k pozemkům parc. č. 3205/1 a parc. č. 3205/2, dle předloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene (práva služebnosti inženýrské sítě) se Z: VFO
jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. dubna 2018. Pokud v této lhůtě nedojde T: 4/2018
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.
1107/23

1. Rozhodlo zveřejnit záměr na prodej bytové jednotky č. 911/2 na Opavské ul. č. p. 911 ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 911 a
pozemku parc. č. 1410/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov současnému nájemci za
kupní cenu ve výši Kč 733.890,-.
2. Ukládá FO zaslat nájemci bytové jednotky č. 911/2 na Opavské ul. č. p. 911 ve Vítkově p. Z: VFO
Pavlovi Balharovi, bytem Opavská č. p. 911, PSČ 749 01 Vítkov nabídku na odkup bytové T: 1/2018
jednotky č. 911/2 na Opavské ul. č. p. 911 ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy č. p. 911 a pozemku parc. č. 1410/4 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Vítkov za kupní cenu ve výši Kč 733.890,-.

1108/23

1. Schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, kterou
bude darován movitý majetek uvedeným v příloze darovací smlouvy v účetní pořizovací
hodnotě 264.012,96 Kč. Jedná se o inventář budovy s č. p. 343 pro účely výuky ZUŠ.
2. Ukládá uzavřít darovací smlouvu.

1109/23

1110/23

1. Schvaluje poskytnout Technickým službám města Vítkova, p. o. investiční příspěvek ve výši
400 tis. Kč na nákup malotraktoru.
2. Ukládá investiční příspěvek realizovat rozpočtovým opatřením.
1. Schvaluje poskytnout Technickým službám města Vítkova, p. o. příspěvek ve výši 125 tis. Kč
na koupaliště.
2. Ukládá příspěvek realizovat rozpočtovým opatřením.

1111/23

Souhlasí s vykrytím ztráty z hospodaření v lese Rezervním fondem města na obnovu lesa pro
Technické služby města Vítkova, p. o.

1112/23

1. Schvaluje poskytnout Technickým službám města Vítkova investiční příspěvek ve výši 1.995
tis. Kč na částečné splacení návratné finanční výpomoci na zakoupení svozového vozu TKO.
2. Ukládá investiční příspěvek realizovat rozpočtovým opatřením.
3. Rozhodlo uzavřít s Technickými službami města Vítkova, p. o. novou smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci za účelem pořízení svozového vozu TKO, přičemž nová
smlouva plně pokryje zbývající část nesplacené návratné finanční výpomoci a také plně
nahradí dosavadní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
4. Schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a Technickými
službami města Vítkova ve výši 1.967.100 Kč s dobou splatností 5 let.
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Z: S,VFO
T: 2/2018

Z: VFO
T: 12/2017

Z: VFO
T: 12/2017

Z: VFO
T: 12/2017

5. Ukládá uzavřít Smlouvu o návratné finanční výpomoci.

1113/23

Z: S,ŘTS,
VFO
T: 12/2017.

1. Schvaluje účelový příspěvek ZŠG na lyžařský výcvik žáků ve výši 86 tis. Kč.
2. Ukládá zařadit tento účelový příspěvek do rozpočtu města na rok 2018.

1114/23

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 11/2017 dle přílohy č. 1 v celkové
výši 3 054 356 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 11/2017.

Z: VFO
T: 12/2017

Z: VFO
T: 12/2017

3. Pověřuje Radu města Vítkova schválením rozpočtového opatření č. 12/2017 na její schůzi
v lednu roku 2018.
1115/23 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 1/2017 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 2018.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 1/2017 na úřední desce.
1116/23

1. Schvaluje deficitní rozpočet města Vítkova pro rok 2018 dle přílohy č. 1, 3 a 4 předloženého
materiálu takto:
a. rozpočtové příjmy ve výši 135,30 mil. Kč,
b. rozpočtové výdaje ve výši 203,30 mil. Kč,
z toho 15 mil. Kč na opravy a udržování a 72 mil. Kč na investice a
na 100 tis. Kč na mimořádné krizové události ze zákona
c. financování ve výši 21 mil. Kč z vlastních finančních prostředků města a
47 mil. Kč investičním úvěrem České spořitelny, a.s.
2. Vydává závazné ukazatele rozpočtu města Vítkova pro rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.

1117/23

1. Revokuje usnesení č. 525/11 „Schvaluje rozpočtový výhled města Vítkova na léta 20182019“ ze dne 27.4.2017.
2. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2019 až 2020.

1118/23

1. Schvaluje předloženou Smlouvu o úvěru č. 0317582459/LCD na realizaci rekonstrukce
městského kina mezi Městem Vítkov, IČ 00300870, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova
1929/62.
2. Ukládá Smlouvu o úvěru č. 0317582459/LCD uzavřít.

1119/23

1120/23

1. Schvaluje předloženou Smlouvu o úvěru č. 0317583419/LCD na realizaci III. etapy městské
skládky mezi Městem Vítkov, IČ 00300870, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a
Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62.
2. Ukládá Smlouvu o úvěru č. 0317583419/LCD uzavřít.

Z: VFO
T: 122017

Z: S,VFO
T: 12/2017

Z: S,VFO
T: 12/2017

1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2017.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok Z:
2018.
MS,VOS
T: 12/2018
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1121/23

1122/23

1. Souhlasí se zahájením jednání s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem,
Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, o převodu pozemku parc.
č. 3206/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov do
vlastnictví města.
2. Ukládá zahájit jednání s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, o převodu pozemku parc. č. 3206/2
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2443 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví
města.
3. Ukládá předložit ZM zprávu o výsledku jednání.

Z: MS
T: 12/2017
Z: MS
T: 4/2018

Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem dne 3.10.2017 a 6.11.2017.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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