USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 24. března 2021
ve velkém sále kulturního domu ve Vítkově
(od č. 1002/18 do č. 1010/18)
Zastupitelstvo města:
1002/18 Revokuje Usnesení Zastupitelstva města Vítkova č. 947/17 ze dne 3. 3. 2021 ve znění:
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkově, v rámci výzvy Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika 2014 - 2020 na projekt „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“
formou návratné finanční výpomoci ve výši 598.000,- Kč.
3. Ukládá podat žádost o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01
Vítkově, v rámci výzvy Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika 2014 - 2020 na projekt „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.
4. Ukládá v případě přiznané dotace provést rozpočtové opatření na předfinancování
projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.
5. Ukládá spolupodíl dotace financovat 10% z příspěvku účastníků a 5% z provozních
prostředků SVČ.
1003/18 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585,
749 01 Vítkově, v rámci výzvy č. 7 Fondu malých projektů programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 na projekt „Jsme dospělí, umíme si
ještě hrát?“.
2. Souhlasí se 100 % předfinancováním projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“
formou návratné finanční výpomoci ve výši 598.000,- Kč, což je 23.000 €.
3. Ukládá podat žádost o dotaci Střediskem volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01
Vítkově, v rámci výzvy č. 7 Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika 2014 - 2020 na projekt „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.
4. Ukládá v případě přiznané dotace provést rozpočtové opatření na předfinancování
projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.
5. Ukládá spolupodíl dotace ve výši 15 % (3.500 €) z celkové výše projektu financovat
10 % z příspěvku účastníků a 5 % z provozních prostředků SVČ.
1004/18 1. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce
2021“ na realizaci projektu „Vítkovsko – ideální místo pro rodinnou turistiku“ v celkové
výši max. 120 000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském
kraji v roce 2021“ na realizaci projektu „Vítkovsko – ideální místo pro rodinnou
turistiku“ mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:
70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ na realizaci projektu
„Vítkovsko – ideální místo pro rodinnou turistiku“ mezi Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČO: 00300870.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na financování realizace projektu „Vítkovsko –
ideální místo pro rodinnou turistiku“.
1005/18 1. Schvaluje v souladu s usnesením č. 829/15 zastupitelstva města ze dne 4. 11. 2020,
kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 1148/1 zahrada o výměře 337 m2, parc. č.
1152/1 trvalý travní porost o výměře 668 m2 a parc. č. 1156/3 ostatní plocha o výměře
, nar.
219 m2 v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkov a
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 600,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši, tj. 126,- Kč, celkem tedy 726,- Kč/m2.
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.
1006/18 1. Schvaluje v souladu s usnesením č. 830/15 zastupitelstva města ze dne 4. 11. 2020,
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1144/1 zahrada o výměře 1224 m2 v kat.
území Vítkov mezi městem Vítkov a manželi
, nar.
,
trvale bytem
a
, nar.
, trvale
bytem
, za dohodnutou kupní cenu ve výši 600,-Kč/m2 +
DPH v zákonné výši, tj. 126,- Kč, celkem tedy 726,- Kč/m2.
2. Ukládá uzavřít kupní smlouvu s manželi
, nar. 1
, trvale Z: S, VFO
bytem
a
, nar.
, trvale bytem T: 04/2021
.
1007/18 1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 346/2 ostatní plocha – manipulační plocha,
o výměře 95 m2, v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.

Z: VFO
T: 04/2021

1008/18 1. Bere na vědomí žádost manželů
, nar.
, a Bc.
, nar.
, oba trvale bytem
, jako zástavců, o souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1304/3
orná půda o výměře 1354 m2 v kat. území Vítkov, pro zástavního věřitele společnost
Česká spořitelna a. s., Praha, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČO:
45244782 dle smlouvy o úvěru reg. č. 0741898129.
2. Souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1304/3 orná půda o výměře
1354 m2 v kat. území Vítkov pro zástavního věřitele společnost Česká spořitelna a. s.,
Praha, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 dle smlouvy
o úvěru reg. č. 0741898129.
3. Ukládá podepsat souhlas se zřízením zástavního práva.
Z: S, VFO
T: 04/2021
1009/18 1. Rozhodlo o předání rozhodování o zřizování věcných břemen do pravomoci Rady města
Vítkova.
2. Rozhodlo o předání pravomoci schvalování smluv o smlouvách budoucích o zřizování
věcných břemen a smluv o zřízení věcných břemen Radě města Vítkova.
1010/18 1. Souhlasí s vyřazením z majetku – malotraktor VIVID BCS 400 DR – Technických
služeb města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci, Dělnická 705,
749 01 Vítkov vyřadit z majetku malotraktor VIVID BCS 400 DR.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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