USNESENÍ
27. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 29. srpna 2018
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1352/27 do č. 1420/27)
Zastupitelstvo města:
1352/27 Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 26. června, 20. července a 6. srpna 2018.
1353/27

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1354/27

1. Souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu v souladu s programem 8. Výzvy MAS Opavsko IROP – Sociální služby 2018
v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty
CLLD, na projekt „Zvýšení dostupnosti sociálních služeb“.
2. Souhlasí se 100% předfinancováním koupě automobilu z Integrovaného regionálního
operačního programu v souladu s programem 8. Výzvy MAS Opavsko IROP – Sociální
služby 2018 v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura – integrované
projekty CLLD, na projekt „Zvýšení dostupnosti sociálních služeb“.
3. Souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na pokrytí 5% podílu na projekt z dotace
Integrovaného regionálního operačního programu v souladu s programem 8. Výzvy MAS
Opavsko IROP – Sociální služby 2018 v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální
infrastruktura – integrované projekty CLLD, na projekt „Zvýšení dostupnosti sociálních
služeb“.
4. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt s názvem „Zvýšení dostupnosti sociálních služeb“, v souladu
s programem 8. Výzvy MAS Opavsko IROP – Sociální služby 2018 v návaznosti na výzvu
ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD. V případě získání
dotace se město Vítkov bude finančně podílet na financování projektu, což bude činit 5 %
z přímých nákladů projektu.
5. Ukládá v případě přiznané dotace v roce 2018 provést rozpočtové opatření na
předfinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu v souladu
s programem 8. Výzvy MAS Opavsko IROP – Sociální služby 2018 v návaznosti na
výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD, na projekt
„Zvýšení dostupnosti sociálních služeb“.
6. Ukládá v případě přiznání dotace až v roce 2019 vytvořit v rozpočtu města na rok
2019 finanční rezervu ve výši 700.000 Kč na projekt z Integrovaného regionálního
operačního programu v souladu s programem 8. Výzvy MAS Opavsko IROP – Sociální
služby 2018 v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura – integrované
projekty CLLD, na projekt „Zvýšení dostupnosti sociálních služeb“.

1355/27

Bere na vědomí zprávu o odprodeji notebooků, které používali zastupitelé ve volebním
období 2014-2018.

1356/27

Schvaluje navýšení rozpočtu na zabezpečení Dne města – Vítkov 2019 na 600 000 Kč.

1357/27

1. Bere na vědomí zprávu o řešení bezbariérových prostor sloužících pro setkávání
a volnočasové aktivity seniorů ve Vítkově.
2. Ukládá zpracovat návrh řešení a časový harmonogram přípravy prostor pro setkávání
a volnočasové aktivity seniorů.
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Z:VOK,VOSV
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1358/27

1. Schvaluje podání individuální žádosti na finanční zabezpečení projektu „Jan Zajíc – 2019“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
2. Souhlasí s předfinancování projektu „Jan Zajíc – 2019“ ve výši 100% dofinancování
projektu ve výši uvedené v důvodové zprávě.
3. Ukládá podat žádost o individuální dotaci „Jan Zajíc – 2019“.

Z:VOS
T: 10/2018

1359/27

Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2018.

1360/27

Rozhodlo poskytnout individuální dotace města na II. pololetí roku 2018 v celkové výši
160.000 Kč vybraným subjektům uvedeným v příloze č. 1 s upřesněním účelu využití.

1361/27

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč na projekt „Film Honza dědí
mlýn“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Divadelní, šermířskou a filmovou Společnosti ARCUS, z. s., Opavská 126, Vítkov,
IČ 68177585.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:10/2018

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na projekt „2. ročník Oblastní
výstavy německých ovčáků“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Janou Martínkovou, narozenou dne 14. 12. 1992, bytem Hasičská 906,
Vítkov.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:10/2018

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč na projekt „Činnost SPCCH“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Svazem
postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – základní organizací Vítkov,
Budišovská 877, IČ 75029898.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:10/2018

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14.000 Kč na projekt „Židle do zasedací
místnosti“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým svazem chovatelů, z.s., ZO Vítkov, Dělnická 817, Vítkov, IČ 75019582.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:10/2018

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Koncert ke
100. výročí ČR“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IČ 00300870 a Smíšeným pěveckým sborem Komenský, z.s., Dělnická 1006, Vítkov,
IČ 04026233.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T:10/2018

1362/27

1363/27

1364/27

1365/27
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1366/27

1367/27

1368/27

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 45.000 Kč na tyto projekty:
„Provoz oddílu boxu“ 40.000 Kč - na nájemné za prostory tělocvičny, účast v krajských
kolech konaných mimo Vítkov, na finanční odměny trenérům a zakoupení stojanových
aparátů a dalších pomůcek.
„Provoz oddílu nohejbalu“ 2.000 Kč
„Provoz šachového oddílu“ 3.000 Kč
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, Vítkov, IČ 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2018

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na projekt „Vrchařská koruna
Oderska“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Jitkou Milatovou, narozenou dne 3.12.1973, bytem Švermova 239, 749 01Vítkov
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2018

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na projekt „Dokončení nové
podlahy“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870
a Českým kynologickým svazem ZKO – Vítkov 189, Úvozní 575, Vítkov, IČ 47814276.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do konce října
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení poskytnutí dotace platnosti.

Z: VFO
T: 10/2018

1369/27

1. Rozhodlo poskytnout úvěr z FRB paní Marcele Vopálecké, žijící trvalé v Klokočově
čp. 209, ve výši 100 tis. Kč na Obnovu střechy rodinného domu čp. 47.
2. Schvaluje smlouvu o úvěru č. 1801 z FRB uzavřenou mezi Městem Vítkov se sídlem nám.
Z: VFO,S
Jana Zajíce 7, Vítkov a paní Marcelou Vopáleckou trvale žijící v Klokočově, čp. 209.
T: 09/2018
3. Ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o úvěru z FRB č. 1801.

1370/27

1. Schvaluje žádost Technických služeb města Vítkova p. o. o příspěvek ve výši 900 tis. Kč
na zalesňování z Fondu obnovy lesního hospodářství.
Z: VFO
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
T: 08/2018

1371/27

1. Schvaluje žádost Technických služeb města Vítkova p. o. o navýšení příspěvku
ve výši 400. tis. Kč na provoz koupaliště.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.

1372/27

1373/27

1374/27

1375/27

1. Schvaluje žádost Technických služeb města Vítkova p. o. o navýšení příspěvku
ve výši 1,1 mil. Kč na čistotu města.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje žádost Mateřské školy Vítkov p. o. o poskytnutí účelového investičního
příspěvku ve výši 700 tis. Kč na vybudování 3D hřiště ve dvoře školky na ul. Opavská.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje žádost Správy bytového fondu města Vítkova, p. o. o navýšení příspěvku
ve výši 100 tis. Kč na údržbu areálu na Podhradí.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje žádost Správy bytového fondu města Vítkova, p. o. o navýšení investičních
výdajů ve výši 380 tis. Kč na Rekonstrukci jímky u obytného domu v Klokočově čp. 208.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
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Z: VFO
T: 08/2018
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T: 08/2018
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T: 08/2018

1376/27

1377/27

1378/27

1379/27

1380/27

1381/27

1. Schvaluje žádost Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. o poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč na dofinancování plánovaných akcí školy.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje žádost Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. o poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku ve výši 19.209 Kč na podíl města na polské účastníky akce
„Společně na hory“, dle usnesení ZM.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Souhlasí s přijetím dotace pro Středisko volného času Vítkov, p. o. (dále jen SVČ)
na projekt Polytechnika v SVČ Vítkov a s předfinancování projektu zřizovatelem
ve výši 1.120.660 Kč s tím, že spoluúčast na projektu bude dokryta účelovým
příspěvkem ve výši 58.982 Kč.
2. Ukládá uzavřít standardizovanou Smlouvu o návratné finanční výpomoci
mezi Městem Vítkov a Střediskem volného času Vítkov na částku 1.120.660 Kč
se splatností do 15 dnů od obdržení dotace z 3. Výzvy MAS Opavsko.
1. Schvaluje žádost Střediska volného času Vítkov, p. o. o příspěvek ve výši 45 tis. Kč
na dofinancování opravy schodiště sokolovny.
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1. Schvaluje žádost Střediska volného času Vítkov, p. o. o příspěvek ve výši 38 tis. Kč
na zakoupení dvou plechových garáží (jedna pro JSDH a jedna pro SVČ).
2. Ukládá schválené finanční prostředky zahrnout do rozpočtu města.
1.
2.

1382/27

1.
2.

1383/27

1.
2.

1384/27

Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb
města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ:00037494
za 1. pololetí 2018.
Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.
Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvková organizace za I. pololetí 2018.
Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.

3.

Ukládá předložit informaci o možnostech finančního ohodnocení bývalé ředitelky
ZŠaG Vítkov, příspěvková organizace – Mgr. Blanky Váňové.

1.

Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace za I. pololetí 2018.
Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.

2.
1385/27

Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za 1. pololetí 2018.
Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.

1.
2.

Bere na vědomí vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2018.
Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.
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1386/27

1. Revokuje usnesení ZM č. 1094/23 ze dne 13. 12. 2017 v tomto znění:
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.
2. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 1246/25 ze dne 25. 4. 2018, prodat pozemky
parc. č. 1544 zahrada o výměře 95 m2, parc. č. 1546 ostatní plocha o výměře 111 m2
a parc. č. 1547 ostatní plocha o výměře 78 m2, a část pozemku parc. č. 1545, a to dle
geometrického plánu č. 3110-56/2018 pozemek parc. č. 1545/2 ostatní plocha o výměře
19 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky u RD žadatele čp. 107 na Zemědělské ul.
ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/ m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 1544 zahrada o výměře 95 m2, parc. č.
1546 ostatní plocha o výměře 111 m2 a parc. č. 1547 ostatní plocha o výměře 78 m2, a část
pozemku parc. č. 1545, a to dle geometrického plánu č. 3110-56/2018 pozemek parc. č.
Z: VFO
1545/2 ostatní plocha o výměře 19 m2 v kat. území Vítkov jako pozemky u RD žadatele
T: 09/2018
čp. 107 na Zemědělské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/ m2

1387/27

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 80/1 trvalý travní porost a parc. č. 78/1 trvalý
travní porost o souhrnné výměře cca 2.000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemek k výstavbě rodinného domu za
dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/ m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického
plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované
plochy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 80/1 trvalý travní porost a parc. č.
78/1 trvalý travní porost o souhrnné výměře cca 2.000 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemek k výstavbě
rodinného domu za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/ m2 a úhradu části nákladů za
vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím
v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po
předložení tohoto plánu kupujícími.

1388/27

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64 a tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2 a
úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře
cca 85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u
Vítkova jako pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64 a
tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 50,/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími.
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Z: VFO
T: 11/2018

Z: VFO
T: 11/2018

1389/27

1390/27

1391/27

1392/27

1393/27

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1320/26 ze dne 27. 6. 2018, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a Miloslavem Hamplem, bytem Olbrichova 1, 746
01 Opava, jako kupující, na prodej pozemku parc. č. 864/60 trvalý travní porost o výměře
418 m2 v kat. území Nové Těchanovice za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 76.150,-,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: S, VFO
T: 10/2018

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1244/25 ze dne 25. 4. 2017, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkovem, jako prodávající, a manželi Jiřím Pechočem, nar. 17. 10. 1961, a
Martou Pechočovou, nar. 16. 6. 1961, oba bytem Oderská 196, 749 01 Vítkov, na prodej
části pozemku parc. č. 153/2 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 311160/2018 pozemku parc. č. 153/51 ostatní plocha o výměře 18 m2 v kat. území Vítkov za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. října 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 10/2018

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 804/3 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr o výměře 157
m2 v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatelů za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 804/3/7 zastavěná plocha a nádvoří dvůr o výměře 157 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Z: VFO
T: 09/2018

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 150 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek
k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 121 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupující, nejpozději však do 30. listopadu 2018, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 150 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 121 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U
Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupující, nejpozději však do 30. listopadu 2018.

Z: VFO
T: 12/2018

1. Rozhodlo prodat část, popř. 2 části, pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 144E ve Vítkově – Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů
na vypracování geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn
po předložení tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do 30. listopadu 2018,
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část, popř. 2 části, pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní
porost o výměře cca 320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek u chaty žadatelů č. e. 144E ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U
Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupujícím, nejpozději však do 30. listopadu 2018.

Z: VFO
T: 12/2018
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1394/27

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 rodinného domu Ing. Václavu Říčnému, nar. 24.
3. 1991, bytem Boženy Němcové 945, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 50,-/m2, a to i za podmínky, že město bude muset z důvodu změny územního plánu
tento pozemek vrátit Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ
01312774, DIČ CZ01312774, prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava.
2 Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM.
3. Ukládá zahájit jednání s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, prostřednictvím Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, o vrácení
pozemku z důvodu změny územního plánu u pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost
o výměře 1202 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova.

1395/27

1396/27

Z: VFO
T: 09/2018
T: po
schválení
nového
územního
plánu

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1065/22 ze dne 1. 11. 2017, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021074/1 pro stavbu: „Vítkov, Sadová,
koupaliště kNN“ v pozemcích parc. č. 2144/1 ostatní plocha a parc. č. 2146/1 ostatní
plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování přípojky NN 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 č. PM/II-242/2018, Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, DIČ: CZ7109144966, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8021074/1 se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného
břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 10/2018

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování kanalizační přípojky k pozemkům parc.
č. 1871 zahrada a parc. č. 1870 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je RD čp. 758
na Lesní ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a Jan
Kolb, bytem Lesní 758, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a
Janem Kolbem, bytem Lesní 758, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemku parc. č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování
kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 1871 zahrada a parc. č. 1870 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je RD čp. 758 na Lesní ul. ve Vítkově, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o
zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 10/2018
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1397/27

1398/27

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2217 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování plynovodní přípojky k pozemkům parc. č.
2249/1 zahrada a parc. č. 2249/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je RD čp. 903
na ul. Skřivánčí pole ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a
Jiří Váňa, bytem Skřivánčí pole 903, 749 01 Vítkov, bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a Jiřím Váňou, bytem Skřivánčí pole 903, 749 01 Vítkov, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemku parc. č. 2217 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
vybudování plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 2249/1 zahrada a parc. č. 2249/2
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je RD čp. 903 na ul. Skřivánčí pole
ve Vítkově, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v
této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o
zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 817/1 ostatní plocha
a parc. č. 826/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům čp. 944, v kat. území
Vítkov za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení a optického rozvaděče
vnitřního komunikačního zařízení v rámci stavby „11010-077397
CG7M_T_OPVIS_2_OK“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ
130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4.
2017 společnosti Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ
142 01, IČ: 25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné moci ze dne 21. 6.
2017 společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se sídlem Příčná
2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435, zastoupena jednatelem
společnosti Leonhardem Řehulkou, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová
náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063,
zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská
1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená na
základě plné moci společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., se
sídlem Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, DIČ: CZ43964435,
zastoupena jednatelem společnosti Leonhardem Řehulkou, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemcích parc. č. 817/1 ostatní plocha a parc. č. 826/4 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je dům čp. 944, v kat. území Vítkov za účelem za účelem
vybudování podzemního komunikačního vedení a optického rozvaděče vnitřního
komunikačního zařízení v rámci stavby „11010-077397 CG7M_T_OPVIS_2_OK“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
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Z: S, VFO
T: 10/2018

Z: S, VFO
T: 10/2018

1399/27

1400/27

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 744 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor, parc. č. 745 ostatní plocha a parc. č. 3237/2 ostatní plocha v kat. území
Vítkov za účelem vybudování podzemní přeložky kabelového vedení VN 22kV v rámci
stavby „Vítkov, Těchanovická, VN 151, přeložka VN“, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na
základě plné moci ze dne 5. 4. 2018, evid. č. PM/II-231/2018, spol. ELHAPRO s. r. o., se
sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČ: 03978249, DIČ: CZ03978249, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada činí Kč 1.000,- + DPH v zákonné
výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IZ-12-8001193/1 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
5. 4. 2018, evid. č. PM/II-231/2018, spol. ELHAPRO s. r. o., se sídlem Opavská 315, 747
33 Oldřišov, IČ: 03978249, DIČ: CZ03978249, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 744 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, parc. č. 745 ostatní plocha a
parc. č. 3237/2 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování podzemní
přeložky kabelového vedení VN 22kV v rámci stavby „Vítkov, Těchanovická, VN 151,
přeložka VN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IZ-12-8001193/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 10/2018

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 401/1 ostatní plocha,
parc. č. 412/1 zahrada a parc. č. 430/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
vybudování přeložky dvou tras účastnických kabelů dotčených rekonstrukcí ul. Poštovní a
zatrubnění potoku Čermná ve Vítkově v rámci stavby „Vítkov, silnice III/4429, přel.
SEK“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130
00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě plné moci společnosti
Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ:
25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné moci společnosti K.V.Z. spol.
s r. o., se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00546178, DIČ: CZ00546178,
zastoupená na základě plné moci Jiřím Králíčkem, bude oprávněným z věcného břemene.
Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063,
zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská
1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680, DIČ: CZ25788680, zastoupená na
základě plné moci společnosti K.V.Z. spol. s r. o., se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760
01, IČ: 00546178, DIČ: CZ00546178, zastoupená na základě plné moci Jiřím Králíčkem,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 401/1 ostatní plocha, parc. č.
412/1 zahrada a parc. č. 430/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování
přeložky dvou tras účastnických kabelů dotčených rekonstrukcí ul. Poštovní a zatrubnění
potoku Čermná ve Vítkově v rámci stavby „Vítkov, silnice III/4429, přel. SEK“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
Z: S, VFO
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
T: 10/2018
žadateli platnosti.
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1401/27

1402/27

1403/27

1.

Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní
plocha a parc. č. 1420 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování rozšíření
podzemního kabelového vedení kNN v rámci stavby „Vítkov, parc. č. 1350/17, rozšíření
kNN“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a.
s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 5. 4. 2018, evid. č. PM/II231/2018, spol. ELHAPRO s. r. o., se sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČ:
03978249, DIČ: CZ03978249, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová
náhrada bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru
na výprosu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8015497/1 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
5. 4. 2018, evid. č. PM/II-231/2018, spol. ELHAPRO s. r. o., se sídlem Opavská 315, 747
33 Oldřišov, IČ: 03978249, DIČ: CZ03978249, jako oprávněným z věcného břemene,
v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní plocha a parc. č. 1420 ostatní plocha v kat. území
Vítkov za účelem vybudování rozšíření podzemního kabelového vedení kNN v rámci
stavby „Vítkov, parc. č. 1350/17, rozšíření kNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8015497/1 se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 10/2018

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 942/20 ze dne 28. 6. 2017, smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Vítkov, ul. Budišovská, Oderská – výměna
vodovodu“ v pozemcích parc. č. 670/43 ostatní plocha a parc. č. 3230/8 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem výměny vodovodního řadu mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako
oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

Z: S, VFO
T: 10/2018

1. Bere na vědomí zprávu Návrhy na cyklostezky „Balaton“ a Lesní Albrechtice“.
2. Ukládá zahájit jednání s vlastníky pozemků na trase cyklostezky Prostřední Dvůr-Lesní
Albrechtice.

Z: VFO,VOK
T: 12/2018

3. Ukládá zahájit jednání s vlastníky pozemků na trase cyklostezky Vítkov - Balaton.
1404/27

1.
2.

Bere na vědomí zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní, určené
k výstavbě rodinných domků.
Ukládá předložit zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní,
určené k výstavbě rodinných domků.
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Z: VFO,VOK
T: 12/2018

Z: VFO,VOS
T: 2/2019

1405/27

1406/27

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 8/2018 dle přílohy
č. 1. v celkové výši – 1 251 362,97Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 8/2018.
1. Schvaluje předložený dodatek č. 1 smlouvy 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 dodatek č. 1 Smlouvu o úvěru č. 0317583419/LCD uzavřít.

Z: VFO
T: 8/2018

Z: S, VFO
T: 9/2018

1407/27

1. Schvaluje přijetí dotace na projekt „Polytechnika v SVČ Vítkov“ z Integrovaného
regionálního operačního programu v celkové výši 1.120.660,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892.
Z: VOS
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
T: 9/2018
IČ 732 14 892 o usnesení zastupitelstva města.

1408/27

1. Schvaluje přijetí dotace na projekt „Šablony II.“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a
zdělávání – Šablony II. v celkové výši 702.231,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova
585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892.
Z: VOS
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
T: 9/2018
IČ 732 14 892 o usnesení zastupitelstva města.

1409/27

1. Rozhodlo přijetí dotace ve výši 30.000 EUR na projekt „Horniny a flóra
v česko-polském příhraničí“ v rámci Fondu mikroprojektů
2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko.
2. Schvaluje smlouvu č. ERS-CZ/2018/1335 o financování mikroprojektu „Horniny
a flóra v česko-polském příhraničí“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. ERS-CZ/2018/1335 o financování
mikroprojektu „Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“ v rámci Fondu
mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na dofinancování projektu „Horniny a flóra
v česko-polském příhraničí“ ve výši 500.000,-

1410/27

1.
2.
3.

1411/27

Schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci
programu na výstavu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty pro rok 2019, na projekt „Cyklostezka Vítkov-Prostřední Dvůr“.
Souhlasí s předfinancováním projektu „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“
ve výši 100 %.
Ukládá podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci
programu na výstavu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty pro rok 2019, na projekt „Cyklostezka Vítkov – Prostřední
Dvůr“.

Bere na vědomí předpoklad nákladů na zprovoznění sportovní haly, pavilonů č. 5 a 8
v areálu bývalého učiliště na Podhradí dle důvodové zprávy.
2. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkov p.o. předložit zastupitelstvu města
informaci o zajištění zprovoznění objektu tělocvičny a pavilonu č. 8. v areálu
bývalého učiliště na Podhradí.

Z: S, VOS
T: 09/2018
Z: S, VFO
T: 09/2018

Z: VOS
T: 12/2018

1.
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Z: ŘSBF
T: 26/9/2018

1412/27

1.
2.

1413/27

Ukládá předložit ZM návrh na zřízení výboru pro tělovýchovu a sport.

Z: S
T: 12/2018

4.

Ukládá doplnit přílohu sportoviště, zapracovat všechny spolky a organizace
působící na území města, včetně jejich členské základny a financování.

Z: VOS
T: 12/2018

1.

Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TSVítkov, p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ:00037494, na město Vítkov a to plynového topení
v pořizovací hodnotě 64 728,80 Kč inv.č.: 4-537-65.
Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o.
se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 a to plynového topení v pořizovací
hodnotě 64 728,80 Kč inv.č.: 4-537-65.
Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494, a zlikvidovat jej uložením do sběrného
dvoru a to plynové topení v pořizovací hodnotě 64 728,80 Kč inv.č.: 4-537-65.

Z: ŘTS
T: 9/2018

3.

1415/27

1.

Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II. na projekt „Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Sociální bydlení – Komenského 146,
Vítkov“ ve výši 100 %.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II. na projekt „Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov“.

1.
2.
3.

1416/27

Z: VOS
T: 12/2018

3.

2.

1414/27

Schvaluje Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018
až 2022 dle důvodové zprávy
Ukládá zveřejnit Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018
až 2022 na webových stránkách města.

1.
2.
3.

Z: VOS
T: 10/2018

Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II. na projekt „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“.
Souhlasí s předfinancováním projektu „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“
ve výši 100 %.
Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II. na projekt „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“.

Z: VOS
T: 10/2018

Schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II. na projekt „Sociální bydlení – Lesní 147, Vítkov“.
Souhlasí s předfinancováním projektu „Sociální bydlení – Lesní 147, Vítkov“
ve výši 100 %.
Ukládá podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II. na projekt „Sociální bydlení – Lesní 147, Vítkov“.

Z: VOS
T: 10/2018
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1417/27

1.
2.
3.
4.

Bere na vědomí informaci o řešení a předpokládaných nákladech na rekonstrukci
hřiště ZŠaG ve Vítkově dle důvodové zprávy.
Bere na vědomí informaci o vybudování spojovacího krčku mezi budovami školy
ZŠaG Vítkov dle důvodové zprávy.
Ukládá hledat možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště
a spojovacího krčku

Z: VOS
T: 06/2019

Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2019 náklady na rekonstrukci hřiště ZŠaG
podle schválené projektové dokumentace.

Z: VFO
T: 02/2019

1418/27

1. Schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
pro rok 2018 na realizaci akce „Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul.
Budišovská“ (ISPROFOND 5817510175) ve výši maximálně 1 554 000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu č. 1261/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Výstavba chodníků a
autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“ (ISPROFOND 5817510175) mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Státním fondem
dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu č. 1261/B1/2018 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci
„Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“ (ISPROFOND
5817510175) mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ Z: VOS
T: 09/2018
70856508.

1419/27

1.

Schvaluje peněžní dary předsedům a členům osadních výborů dle návrhů obsažených
v důvodové zprávě.
2. Ukládá předat peněžité dary předsedům a členům osadních výborů dle návrhů
obsažených v důvodové zprávě.

3.
1420/27

Z: VOVS
T: 10/2018
Z: VFO
T: 10/2018

Ukládá připravit rozpočtové opatření.

Bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 27.8.2018 a zápisy Kontrolního
výboru o provedených kontrolách ze dne 6.8.2018 a 28.8.2018.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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