USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 15. prosince 2010
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 87/3 do č. 170/3)
Zastupitelstvo města:
87/3
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města dne 22.listopadu 2010.
88/3

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

89/3

Schvaluje změnu termínu usnesení č. 1839/32 ze dne 6.10.2010 z 12/2010 na 4/2011.

90/3

1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Čermná ve Slezsku,
Čermná ve Slezsku 81, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a Čermná ve Slezsku 81, 749 01 Vítkov.

91/3

92/3

93/3

94/3

1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Kružberk,
Kružberk 84, 747 86.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a obcí Kružberk, Kružberk 84, 747 86.
1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Melč, Melč 6, 747
84.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a obcí Melč, Melč 6, 747 84.
1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Moravice,
Moravice 15, Melč 747 84.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a obcí Moravice, Moravice 15, Melč 747 84.
1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Nové Lublice,
Nové Lublice 75, 747 86.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a obcí Nové Lublice, Nové Lublice 75, 747 86.

Z: S,VOVS
T: 1/2011

Z: S,VOVS
T: 1/2011

Z: S,VOVS
T: 1/2011

Z: S,VOVS
T: 1/2011

Z: S,VOVS
T: 1/2011

95/3

1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Radkov,
Radkov 58, 747 83.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické Z: S,VOVS
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov T: 1/2011
a obcí Radkov, Radkov 58, 747 83.

96/3

1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Staré Těchanovice,
Staré Těchanovice 48, Vítkov 749 01.
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2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a obcí Staré Těchanovice, Staré Těchanovice 48, Vítkov 749 01.

Z: S,VOVS
T: 1/2011

97/3

1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a obcí Svatoňovice,
Svatoňovice 70, 747 87.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické Z: S,VOVS
centrum ORP Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov T: 1/2011
a obcí Svatoňovice, Svatoňovice 70, 747 87.

98/3

1. Schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a městem Budišov nad
Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou 74787.
2. Ukládá starostovi podepsat partnerskou smlouvu k projektu „Technologické Z: S,VOVS
centrum ORP Vítkov“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, T: 1/2011
749 01 Vítkov a městem Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov
nad Budišovkou 74787.

99/3

Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2010.

100/3

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů za rok 2010
a připravovaných na rok 2011 a o regionálním rozvoji města.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů za rok 2011
a připravovaných na rok 2012.

101/3

102/3

103/3

104/3

1. Souhlasí s vyřazením nepotřebného svěřeného majetku Správy bytového fondu
Města Vítkova, příspěvkové organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov, dle
přiloženého seznamu v důvodové zprávě.
2. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek z používání a evidence Správy bytového fondu
města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, dle
přiloženého seznamu v důvodové zprávě.
1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence z TS Vítkov, p.o.,
Dělnická 705 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence z TS Vítkov, p.o.,
Dělnická 705 dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat ředitele TS Vítkov, p.o., Dělnická 705 o usnesení zastupitelstva
města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku.

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o.
o usnesení zastupitelstva města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiložených seznamů.

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence ze Základní školy Vítkov,
Opavská 22, okres Opava dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence ze Základní školy Vítkov,
Opavská 22, okres Opava dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat ředitele ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o.
o usnesení zastupitelstva města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiložených seznamů.
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Z: VOS
T: 11/2011

Z: ŘTS
T: 12/2010

Z: ŘTS
T: 12/2010
Z: VOS
T: 12/2010
Z: ŘTS
T: 12/2010

Z: ŘMŠ
T: 12/2010
Z: VOS
T: 12/2010
Z: ŘMŠ
T: 12/2010

Z: ŘZŠ
T: 12/2010
Z: VOS
T: 12/2010
Z: ŘZŠ
T: 12/2010

105/3

1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2010.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města Zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova Z: MS,VOS
za rok 2011.
T: 4/2012
3. Ukládá zpracovat Akční plán města Vítkova na léta 2011 – 2014.
Z: MS,VOS
T: 2/2011

106/3

Vydává Směrnici o majetku města Vítkova s účinností od 1. 1. 2011.

107/3

1. Rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 2289/9 zahrada o výměře 225 m2 v kat. území
Vítkov jako zahrada u RD Wieslawu Kosowskemu, bytem Želazného 729/2,
Ostrava, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň
z převodu nemovitostí kupujícím.
2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Wieslawem
Kosowskim.
3. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Wieslawem Kosowskim.
4. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy s jmenovaným, a to nejpozději do
Z: VFO
28. února 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 2/2011
žadatele, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje tomuto žadateli platnosti.

108/3

1. Rozhodlo o prodeji části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 1000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci manželům Radimu a Veronice Čumpelíkovým,
bytem Opavská 823/61, 708 00 Ostrava 8 - Poruba, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími.
2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a manželi Radimem
a Veronikou Čumpelíkovými.
3. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a manželi Radimem a Veronikou Čumpelíkovými.
4. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy s jmenovanými, a to nejpozději do
Z: VFO
30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 6/2011
žadatelů, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje těmto žadatelům platnosti.
V případě špatných klimatických podmínek a nemožnosti vyměření prodávaného
pozemku se termín posouvá do 30. června 2011.

109/3

1. Rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 528/1 zahrada o výměře 475 m2 v kat. území
Vítkov jako zahrada u RD Daně Polomské, bytem Bulharská 1417/5,
708 00 Ostrava 8 - Poruba, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2
+ vypočtenou daň z převodu nemovitostí kupující.
2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Danou Polomskou.
3. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Danou Polomskou.
Z: VFO
4. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy s jmenovanou, a to nejpozději do
28. února 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 2/2011
žadatelky, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje této žadatelce platnosti.

110/3

1. Rozhodlo o prodeji jedné části pozemku parc. č. 732/2 trvalý travní porost o výměře
cca 750 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek k rekreaci Aleně Kukolové, bytem Zálužné 159E,
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu kupující.
2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a Alenou Kukolovou.
3. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a Alenou Kukolovou.
4. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy s jmenovanou, a to nejpozději do
Z: VFO
30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 6/2011
žadatelky, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje této žadatelce platnosti.
V případě špatných klimatických podmínek a nemožnosti vyměření prodávaného
pozemku se termín posouvá do 30. června 2011.

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 15. 12. 2010

Strana 3 (celkem 9)

111/3

1. Rozhodlo o prodeji druhé části pozemku parc. č. 732/2 trvalý travní porost o výměře
cca 418 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako zahrada u domu čp. 75 Blance Tesaříkové, bytem Zálužné 75,
Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu kupující. Do doby
úhrady celé kupní ceny bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi Městem Vítkovem
a Blankou Tesaříkovou.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi
Městem Vítkovem a Blankou Tesaříkovou.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě s jmenovanou, a to Z: VFO
nejpozději do 30. dubna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 6/2011
zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM o schválení prodeje této žadatelce
platnosti. V případě špatných klimatických podmínek a nemožnosti vyměření
prodávaného pozemku se termín posouvá do 30. června 2011.

112/3

1. Vyhlašuje záměr města na prodej pozemku parc. č. 373/4 zahrada o výměře 441 m2
v kat. území Klokočov u Vítkova jako zahrada u RD.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 373/4 zahrada
o výměře 441 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako zahrada u RD.

Z: VFO
T: 1/2011

113/3

1. Rozhodlo o prodeji garáže stojící na pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v kat.
území Vítkov manželům Josefu a Janě Pruskovým, bytem Švermova 538, Vítkov,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 70.000,- + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí kupujícími.
2. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vítkovem a manželi Josefem
a Janou Pruskovými.
3. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkovem
a manželi Josefem a Janou Pruskovými.
4. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy s jmenovanými, a to nejpozději do 28. Z: VFO
února 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, T: 2/2011
pozbude usnesení ZM o schválení prodeje těmto žadatelům platnosti.

114/3

1. Neschvaluje prodej garáže stojící na pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v kat.
území Vítkov paní Naděždě Binarové, bytem Wolkerova 467, Vítkov, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá FO informovat paní Naděždu Binarovou, bytem Wolkerova 467, Vítkov,
Z: VFO
o rozhodnutí ZM.
T: 12/2010

115/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1590/26 ze dne 10.3.2010,
o schválení úplatného zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 202 ostpl.
v kat. území Jelenice za účelem podzemního vedení přípojky NN k pozemku parc.
č. 22/1 v rámci stavby „Vítkov, Jelenice, Štencel, přípojka k NN“ smlouvu o zřízení
věcného břemene číslo IP-12-8006769 uzavřenou mezi Městem Vítkovem, jako
povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na
základě plné moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem
Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5,
jednající na základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou,
Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085, jako oprávněný z věcného břemene.
Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.000,-, vč. DPH.
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2. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo IP-12-8006769 uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ
CZ24729035, zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne
1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem, IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy
1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní
Martinou Laškovou, Ratibořská 53, 747 05 Opava 5, IČ 87063085.
3. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo IP-12-8006769 se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné
moci evidenční číslo 0491/2010 ze dne 1.10.2010 panem Rostislavem Hlaváčem,
IČ 11543752, se sídlem Antonína Sovy 1396/13, 747 05 Opava 5, jednající na
základě plné moci ze dne 2.10.2010 paní Martinou Laškovou, Ratibořská 53,
747 05 Opava 5, IČ 87063085, a to nejpozději do 28. února 2011. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti

Z: VFO
T: 2/2011

116/3

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1385/21 ze dne 2.9.2009 a usnesením ZM
č. 1716/30/1 ze dne 30.6.2010, kupní smlouvu č. UZSVM/OOP/13156/2010-OOPM
na koupi pozemku parc. č. 1693/1 ostpl. o výměře 350 m2 v kat. území Vítkov
do vlastnictví města Vítkova, uzavřenou mezi Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 - Nové Město, vz. Územním pracovištěm Ostrava, jako
prodávajícím, a Městem Vítkovem, jako kupujícím.
2. Pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy číslo UZSVM/OOP/13156/2010OOPM na koupi pozemku parc. č. 1693/1 ostpl. o výměře 350 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města Vítkova, uzavřené mezi Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 - Nové Město, vz. Územním pracovištěm Ostrava, jako
prodávajícím, a Městem Vítkovem, jako kupujícím.
3. Ukládá FO zajistit podepsání kupní smlouvy číslo UZSVM/OOP/13156/2010Z: VFO
T: 02/2011
OOPM na koupi pozemku parc. č. 1693/1 ostpl. o výměře 350 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města Vítkova, s Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 - Nové Město, vz. Územním pracovištěm Ostrava, a to nejpozději
do 28. února 2011.

117/3

Revokuje usnesení ZM č. 1390/21 ze dne 2.9.2009, dle důvodové zprávy.

118/3

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1242/28 ze dne 28.6.2006 o úplatném
zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3243 ostpl. v kat. území Vítkov pro
stavbu „Dešťová kanalizace a napojení jednotné kanalizace v ulici Křížové ve
Vítkově“, kdy Město Vítkov bude oprávněný z věcného břemene, a Správa
železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČ 70994234, bude povinný z věcného břemene, za jednorázový poplatek
Kč 12.191,55 vč. DPH, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Vítkovem
a Správou železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové
Město, IČ 70994234.
3. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Městem Vítkovem a Správou železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene s jmenovanou
Z: VFO
organizací, a to nejpozději do 31. března 2011. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 3/2011
k uzavření smlouvy pro zavinění navrhovatele, pozbude usnesení ZM o zřízení
věcného břemene platnosti.

119/3

Schvaluje uvolnění rezervy z kalamitní těžby na činnost TS Vítkov ve výši 298.750,Kč.
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120/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 077, tj. u ZŠ Vítkov, Komenského 754, p. o.,
snížení příjmů z odpisů ve výši 2 920,- Kč za traktor a zároveň snížení příspěvku na
provoz o částku 2 920,- Kč, dle důvodové zprávy.

121/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 078, tj. u ZŠ Vítkov, Komenského 754, p. o.,
navýšení příjmů z odpisů ve výši 120 821,- Kč z akce ,,Snížení energetické náročnosti
budovy Základní školy ve Vítkově“ a zároveň navýšení příspěvku na provoz o částku
120 821,-, dle důvodové zprávy.

122/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 079, tj. u ZŠ Vítkov, Opavská 22, p. o. , navýšení
příjmů z odpisů z rekonstrukce majetku ve výši 30 491,- Kč a zároveň navýšení
příspěvku na provoz ve výši 30 491,- Kč, dle důvodové zprávy.

123/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 080, tj. u MŠ Vítkov, Husova 629, p. o., navýšení
příjmů z odpisů z akce ,, Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy ve
Vítkově“ ve výši 21 691,- Kč a zároveň navýšení příspěvku na provoz ve výši
21 691,-, dle důvodové zprávy.

124/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 081, tj. rozpočtové opatření týkající se přesunu oddílů
a paragrafů akce ,, Rekonstrukce sportovního zařízení Husova ul., Vítkov´´ve výši
691 876,60, dle důvodové zprávy.

125/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 082, tj. příjem dotace ze státního rozpočtu a zároveň
i navýšení výdajů v souvisejících se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011, ve výši
23.616,-Kč, dle důvodové zprávy.

126/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 083, tj. příjem dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu „Zodpovědný evropan-nejlepší investice do budoucnosti“
ve výši 486 912,- Kč a zároveň i výdaje ve stejné výši, pro Základní školu Vítkov,
Opavská 22, Vítkov, příspěvkovou organizaci, dle důvodové zprávy.

127/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 084, tj. snížení příjmu dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro zabezpečení chodu JSDH o 150 000,- Kč a zároveň
navýšení výdajů o částku 150 000,-, dle důvodové zprávy.

128/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 085, tj. týkající se výkonu agendy v oblasti
sociálních služeb – příspěvku na péči ve výši 491 800,- Kč, dle důvodové zprávy.

129/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 086, tj. navýšení příjmů dotace ve výši 298 529,a zároveň i výdajů ve výši 1 195 594,- Kč na výkon agendy sociálně- právní ochrany
dětí, dle důvodové zprávy.

130/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 087, tj. navýšení výdajů na vyplacení odměny při
skončení výkonu funkčního období ve výši 208 150,- Kč, dle důvodové zprávy.

131/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 088, tj. navýšení příjmů dotace na dávky sociální
péči pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 2 200 000,Kč a navýšení příjmů dotace na výplatu příspěvku oprávněným osobám dle zákona
č. 108/2006 Sb., o částku 4 476 000,-, dle důvodové zprávy.

132/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 089, tj. přesun výdajů na pokrytí Fondu
zaměstnavatele, ve výši 1.200.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

133/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 090, tj. snížení výše dotace na akci ,,Snížení
energetické náročnosti budovy Základní školy ve Vítkově“ o částku 515 516,30 Kč na
základě avíza a zároveň rozčlenění dotace podle poskytovatele.

134/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 091, tj. snížení výše dotace na akci ,, Snížení
energetické náročnosti budovy Mateřské školy ve Vítkově“ o částku 832 647,40 Kč na
základě avíza a zároveň rozčlenění dotace podle poskytovatele.
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135/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 092, tj. přesun výdajů ve výši 46 000,- Kč na
příspěvek občanským sdružením (TJ Vítkov) ve výši 35 000,- Kč a výdaj na odstranění
bodových závad chodníků ve výši 11 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

136/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 093, tj. navýšení výdajů na posílení mzdových
prostředků městské policie ve výši 140 000,-, dle důvodové zprávy.

137/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 094, tj. příjem a výdej dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje související s hospodařením v lesích ve výši 361 440,- Kč,
dle důvodové zprávy.

138/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 095, tj příjem a výdej dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu ,, Problémy s učením nemusí
znamenat neúspěch v životě´´ o částku 190 041,- Kč, dle důvodové zprávy.

139/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 096, tj. narovnání upravených příjmů se skutečně
docílenými příjmy v rámci platné rozpočtové skladby na rok 2010 o celkovou částku
523 900,- Kč, dle důvodové zprávy.

140/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 097, tj. navýšení příjmů o částku 594 328,05 Kč
a výdaje ve výši 172 135,53 Kč v rámci vyúčtování příkazní smlouvy mezi
Městem Vítkov a Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou organizací,
dle důvodové zprávy.

141/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 098, tj. navýšení příjmů o částku 221 708,79 Kč
a výdaje ve výši 459 466,53 Kč v rámci vyúčtování příkazní smlouvy mezi
Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací, dle
důvodové zprávy.

142/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 099, tj příjem a výdej dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu ,, Přírodě blíž´´ o částku 461 615,Kč, dle důvodové zprávy.

143/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 100, tj. snížení neinvestičního příspěvku na provoz
Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci o částku 210 000,-, dle
důvodové zprávy.

144/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 101, tj. na základě žádosti odboru služeb se provádí
přesun výdajů na pokrytí nákladů spojených se zajišťováním veřejné služby o částku
96 043,10 Kč, dle důvodové zprávy.

145/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 102, tj. navýšení příjmů a výdajů na činnost
pověřených odborných lesních hospodářů o částku 85 914,- Kč, dle důvodové zprávy.

146/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 103, tj. - přesun neinvestičního příspěvku z důvodu
zvýšených nákladů v rámci oddílu a paragrafu o částku 30 000,- Kč u ZŠ Vítkov,
Komenského 754, příspěvkové organizace o částku 30 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

147/3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 104, tj. navýšení výdajů na poskytnutí daru
(příspěvku) za poškození hrobů v urnové části na městském hřbitově o částku
12 267,- Kč, dle důvodové zprávy.

148/3

1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 105, tj. navýšení výdajů na poskytnutí
neinvestičního příspěvku Technickým službám města Vítkova, příspěvkové
organizaci, na pěstební činnost v lese ve výši 298 750,- Kč
2. Ukládá zaslat neinvestiční příspěvek Technickým službám města Vítkova, Z: VFO
příspěvkové organizaci.
T: 12/2010
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149/3

1. Bere na vědomí výsledky šetření ve věci existence dluhu p. Lubomíra Kráčaly,
bytem U Nemocnice 892, Vítkov.
2. Ukládá provést kroky k výmazu pohledávky z účetní evidence Města Vítkova za
pronájem restaurace ,,Balaton“ p. Lubomírovi Kráčalovi, bytem U Nemocnice 892,
Vítkov.

Z: VFO,ŘTS
T: 2/2011

150/3

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné přechodné výpomoci (o půjčce) ze
dne 12.10.2009 mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, příspěvkovou organizací, IČ69987181, kterým se mění splatnost
půjčky.
2. Pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o návratné přechodné Z: S, VFO
výpomoci (o půjčce) ze dne 12.10.2009 mezi Městem Vítkov a Základní školou T: 12/2010
Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvkovou organizací, IČ69987181.

151/3

Vyhlašuje rozpočtové provizorium města na rok 2011.

152/3

Bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2011.

153/3

Schvaluje zásady finančního hospodaření města platné po dobu rozpočtového
provizoria dle předložené důvodové zprávy.

154/3

1. Ukládá radě města zabezpečit dodržovaní schválených pravidel hospodaření města
během rozpočtového provizoria k zabezpečení plynulosti hospodaření města a jeho
příspěvkových organizací.
2. Ukládá příspěvkovým organizacím - Základní škola Vítkov, Opavská 22, Základní
škola Vítkov, Komenského 754 a Mateřská škola Vítkov, Husova 629 a
Technickým službám města Vítkova, Dělnická 705, Vítkov - provést odvod
z investičního fondu v rozsahu tvořených odpisů z majetku za rok 2011, v souladu
s ustanovením § 31 odst. 2, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
3. Ukládá finančnímu odboru vypracovat návrh rozpočtu města na rok 2011.

155/3

1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2011.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2012.

Z: S,VFO
T: 2/2011
Z: řed. PO
T: 31.12.2011

Z: VFO
T: 2/2011

Z: T
T: 12/2011

156/3

Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku ze psů s účinností od
1.1.2011.

157/3

Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství s účinností od 1.1.2011.

158/3

Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1.1.2011.

159/3

Ukládá vyvěsit OZV města Vítkova č. 6 /2010,č. 7 /2010 a č. 8 /2010 na úřední desce.

160/3

Pověřuje starostu města k určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce
u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou v pracovním poměru, v konkrétních
případech.

161/3

1. Stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich
funkce, paušální částkou ve výši 300,- Kč/1 zasedání pro rok 2011.
2. Ukládá předložit zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2012. Z: T
T: 12/2011

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 15. 12. 2010

Strana 8 (celkem 9)

Z: VFO
T: 12/2010

162/3

Bere na vědomí povinnost předkládat „ Sdělení“ o překážkách, uvedených v § 73 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, městskému úřadu,
nejpozději do druhého dne následujícího měsíce, ve kterém skutečnost nastala, pro
volební období 2010-2014 povinnost trvá do doby změny zákona nebo ukončení
výkonu funkce zastupitele města.

163/3

Bere na vědomí informaci o termínu vyplácení odměn zastupitelům města. Výplatním
termínem je dvanáctý kalendářní den následujícího měsíce. Připadne-li tento den na
den pracovního volna, je výplatním termínem den předcházející dni pracovního volna
či klidu. Termín vyplácení odměn pro volební období 2010-2014 může být změněn
změnou pracovního řádu.

164/3

Stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města
Vítkova od 1.1.2011.

165/3

Bere na vědomí zákonná zmocnění pro vydávání právních předpisů územních
samosprávných celků.

166/3

1. Schvaluje Fond zaměstnavatele – Základní ustanovení pro rok 2011.
2. Schvaluje Zásady pro použití prostředků fondu pro rok 2011.
3. Ukládá předložit případné návrhy na změny zásad pro použití fondu.

167/3

Bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Moravice.

168/3

1. Volí za předsedkyni finančního výboru Mgr. Blanku Váňovou.
2. Volí za členku finančního výboru Mgr. Alenu Grosovou.
3. Volí za člena finančního výboru Mgr. Pavla Piskovského.
4. Volí za člena finančního výboru Bc. Jiřího Pecinu.
5. Volí za člena finančního výboru Bc. Petra Dobeše.

169/3

1. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov
a obcí Čermná ve Slezsku, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí
Čermná ve Slezsku.

170/3

Z: T
T: 12/2011

Z: MS,VSMP
T: 4/2011

Bere na vědomí žádost zaměstnanců gymnázia o dofinancování školy, popřípadě
o převedení zřizovatelských funkcí z Moravskoslezského kraje, a otevřený dopis
Střední školy Vítkov – Podhradí.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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