USNESENÍ
1. schůze Rady města Vítkova konané dne 13. listopadu 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1/1 do č. 54/1)
Rada města:
1/1
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města a přecházejících úkolů
z předchozích volebních období.
2/1

1. Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal
pan Petr Vimmer, a vymezení zastavitelné plochy pro bydlení individuální na
pozemcích parc.č. 315 a parc.č. 316 k.ú. Vítkov z nezastavitelné plochy
zemědělských pozemků.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové
zprávy.

3/1

1. Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podaly
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vítkova, a vymezení části pozemku
parc.č. 827/2 k.ú. Nové Těchanovice z plochy pozemků určených k plnění
funkce lesa do ploch pro rodinnou rekreaci.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 2 dle důvodové
zprávy.

4/1

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Upgrade serveru MěÚ Vítkov“.
2. Schvaluje Kupní smlouvu na nákup techniky k provedení upgrade serverů MěÚ
Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřené mezi firmou
ANAFRA s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 – Nusle a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu
135.386,90 - Kč.
3. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu na nákup techniky k provedení Z: S,VVS
upgrade serveru MěÚ Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřenou T: 14.11.2018
mezi firmou ANAFRA s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 – Nusle
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu
135.386,90 - Kč.

5/1

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování dalších vytypovaných prostor,
vhodných k zřízení nové spisovny dle zákona, stejně tak zprávu o vybudování
další části dočasné spisovny, v prostorách suterénu kulturního domu na ulici
Dělnická, k vyřešení akutního stavu s nedostatkem vhodných prostor pro
ukládání dokumentů.
2. Ukládá pokračovat v monitorování dalších objektů, vhodných pro zřízení nové
spisovny dle zákona.

6/1

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Nákup Notebooků“.
2. Schvaluje Kupní smlouvu na nákup notebooků v rozsahu dle vítězné cenové
nabídky, uzavřené mezi firmou XEVOS Solutions s.r.o., 28. října 1584/281,
709 00 Ostrava – Hulváky a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za
celkovou smluvní cenu 158 815,00 - Kč.
3. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu na nákup notebooků v rozsahu
dle vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi firmou XEVOS Solutions s.r.o. ,
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 158 815,00 - Kč.
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Z: VOVS
T: 12/2019

Z: S,VVS
T: 14.11.2018

7/1

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu, vystoupení skupiny Xindl X
v rámci programu Dne města – Vítkov 2019, mezi městem Vítkov a Zuzanou
Jarošovou s místem podnikání na adrese Školní 653, 273 02 Tuchlovice,
IČ 43158536, DIČ 6659091637.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 11/2018

8/1

1. Schvaluje bezplatné kopírování pro spolky a zájmová sdružení na území Vítkova
a v jeho místních částech s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
prostřednictvím informačního centra v rozsahu dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat spolky a zájmová sdružení o rozhodnutí rady města.
Z: VOK
T: 11/2018

9/1

1. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné
vyhlášky města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
vymezených veřejných prostranstvích v souvislosti s konáním akce Rozsvícení
vánočního stromu dne 1. 12. 2018.
2. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné
vyhlášky města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
vymezených veřejných prostranstvích v souvislosti s konáním akce Vánoční
jarmark dne 9. 12. 2018.
3. Pověřuje starostu města Vítkova vydáním rozhodnutí.

Z: S,VOK
T: 11/2018

10/1

1. Schvaluje Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na
pověřenou knihovnu pro rok 2019 mezi Moravskoslezskou vědeckou knihovnou
v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 702 00 Ostrava a Městem
Vítkov, oddělením kultury – Městskou knihovnou jako pověřenou knihovnou,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 11/2018

11/1

Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odstoupením od neinvestičního
projektu „Komunitní sociální práce ve Vítkově“ z Operačního programu
Zaměstnanost.

12/1

1. Odvolává Mgr. Barboru Pavlíkovou z řídící a realizační skupiny komunitního
plánování sociálních služeb.
2. Ukládá vydat a doručit odvolací dekret.

13/1

14/1

15/1

1. Odvolává Věru Havlíkovou z řídící a realizační skupiny komunitního plánování
sociálních služeb.
2. Ukládá vydat a doručit odvolací dekret.
1. Jmenuje Bc. Evu Dittrichovou členkou řídící a realizační skupiny komunitního
plánování sociálních služeb.
2. Ukládá vydat a doručit jmenovací dekret.

Z: VOSV
T: 12/2018

Z: VOSV
T: 12/2018

Z: VOSV
T: 12/2018

1. Jmenuje Reginu Raabovou, DiS. členkou řídící a realizační skupiny komunitního
plánování sociálních služeb.
2. Ukládá vydat a doručit jmenovací dekret.
Z: VOSV
T: 12/2018
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16/1

1. Schvaluje přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov, Lidická
608 Oldřichu Živnému, nar. 1. 7. 1941, bytem Rybniční 505, Vítkov.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání Z: VOSV
bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov, Lidická 608 na dobu jednoho T: 12/2018
roku s Oldřichem Živným, nar. 1. 7. 1941, bytem Vítkov, Rybniční 505.

17/1

1. Souhlasí s mimořádným uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p.o. , IČ: 70996288, dne 18. ledna 2019 včetně odloučených
pracovišť.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava , p.o.
o rozhodnutí rady města.

18/1

1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2019.
3. Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření navýšením příspěvku na provoz
koupaliště o 486 000,-Kč na vykrytí ztráty za letní období 2018.

19/1

Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks
od TS Vítkov,p.o., se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě
770 451,32 Kč, dle důvodové zprávy.

20/1

1. Uděluje souhlas Technickým službám města Vítkova, p. o. s technickým
zhodnocením pronajaté budovy č.p. 705 na ul. Dělnická datovými rozvody
v rámci vytvoření vnitřní datové sítě.
2. Ukládá informovat Technické služby města Vítkova, p. o. udělení souhlasu.

Z: VOS
T: 11/2018

Z: VOS
T: 11/2019

Z: VFO
T: 11/2018

21/1

1. Schvaluje Dodatek č.11 ke smlouvě č. 45/2009 o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě, podle § 19 odst.c zákona č.111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve výši 38 288 ,-Kč za období od 9.12.2018 do 31.12.2018
mezi městem Vítkov IČ:00300870 zastoupeným starostou Ing. Pavlem Smolkou
a dopravcem TQM-holding s.r.o., Těšínská 1028/37,746 21 Opava,
IČ:49606395 zastoupeným ředitelem divize osobní dopravy Ing. Michalem
Scholzem a koordinátorem ODIS s.r.o. Na hradbách 1440/16, 702 00 OstravaMoravská Ostrava IČ: 64613895, zastoupeným jednatelem Ing. Alešem
Stejskalem.
Z: S,VOS
2. Ukládá podepsat dodatek č.11 ke smlouvě č. 45/2009 s dopravcem TQMT: 11/2018
holding s.r.o.,Těšínská 1028/37,746 21 Opava, IČ:49606395 a koordinátorem
ODIS s.r.o. Na hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:64613895.

22/1

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Napojení bytových domů Budišovská 499 – 500 na kotelnu Wolkerova“ dle
přiloženého výběru nejvhodnější nabídky komisí stanovenou Správou bytového
fondu města Vítkova, příspěvkové organizace.
Z: ŘSBF
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace, Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu na „Napojení bytových domů T: 11/2018
Budišovská 499 – 500 na kotelnu Wolkerova“ s dodavatelem: František Šubrt,
Kovomontáže, Masarykovo nám. 21, 742 35 Odry, IČ 18992633, za celkovou
smluvní cenu 3 501 619,- Kč vč. DPH.
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23/1

1. Rozhodla o pronájmu části nebytových prostor garáž na Podhradí na p.č. 2812
v k.ú.Vítkov, o velikosti 5m 2 , panu Eduardu Neumannovi, bytem Krnovská
15/15 Opava, na dobu neurčitou od 1. 12. 2018, za účelem provozování kotce
pro psa, nájemné 1000,-Kč/rok a každoroční navýšení o míru inflace
předchozího roku.
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor garáž na
Podhradí p.č.2812v k.ú. Vítkov mezi Městem Vítkov, zastoupené SBF Vítkov,
p.o. a panem Eduardem Neumannem, Bytem Krnovská 15/15 opava s účinnosti
od 1.12. 2018.
Z: ŘSBF
3. Ukládá SBF Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu
T: 30.11.2018
s panem Eduardem Neumannem, bytem Krnovská 15/15 Opava, na pronájem
části nebytových prostor garáž na Podhradí na p.č. 2812 v k.ú.Vítkov a to
nejpozději do 30. 11. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy platnosti.

24/1

Schvaluje doplnění bytového pořadníku 1+1, dle důvodové zprávy na období
II. pol. 2018.

25/1

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem
Opavská č.p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem
Opavská č.p. 21, IČ: 00489557a škody na majetku města.

Z: VOS
T: 11/2019

26/1

1. Schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je vyčíslení
méněprací a víceprací, se zhotovitelem Společnost kino Vítkov, Mitrovická
618/411C, Nová Bělá 724 00 Ostrava a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební Z: S,VOS
úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je T: 11/2018
vyčíslení méněprací a víceprací, se zhotovitelem Společnost kino Vítkov,
Mitrovická 618/411C, Nová Bělá 724 00 Ostrava a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 za předpokladu schválení
rozpočtového opatření na navýšení investičních prostředků o 500.000,- Kč.

27/1

Ukládá provést rozpočtové opatření na dofinancování víceprací u díla „Stavební
úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ ve výši 500.000,- Kč.

28/1

1. Bere na vědomí ústní informace o veřejnoprávní kontrole v SVČ týkající se
Vítkovské lávky a administrace projektu SASRD.
2. Ukládá připravit podklady pro rozhodnutí.

29/1

1. Doporučuje ZM vybrat kupujícího formou obálkové metody za schválenou
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši,
nepodnikající fyzické osobě, dle důvodové zprávy.
2. Jmenuje členy komise pro výběr kupujícího obálkovou metodou ve složení:
Ing. Pavel Smolka, Mgr. Martin Šrubař, předseda finančního výboru, předseda
kontrolního výboru, Ing. René Kyšák.

30/1

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostatní plocha
o výměře cca 2 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, jako pozemek zastavěný stavbou garáže žadatele za základní kupní cenu ve
výši Kč 200,-/m2.
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Z: VFO
T: 11/2018

Z: MS,VOS
T: 12/2018

31/1

Nedoporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 152/1 ostatní plocha o výměře 216 m2,
jako příjezdovou cestu k pozemkům rodiny žadatele, a parc. č. 2356 trvalý travní
porost o výměře 5981 m2, jako pasteveckou louku na chov dobytka, v kat. území
Vítkov, dle důvodové zprávy.

32/1

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 732/2 trvalý travní porost o výměře
406 m2 v kat. území Nové Těchanovice.

33/1

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 676/1 ostatní plocha
o výměře cca 250 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemek u chaty žadatelky č. e. 95E v Zálužné,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle důvodové zprávy.

34/1

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1353 ostatní plocha a část pozemku parc.
č. 1350/7 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 960 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k výstavbě rodinného
domu za základní kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2 + DPH v zákonné výši, dle
důvodové zprávy.

35/1

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 157 ve Vítkově – Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, dle důvodové
zprávy.

36/1

Doporučuje ZM darovat část pozemku parc. č. 153/10 ostatní plocha v kat. území
Vítkov, a to dle geometrického plánu č. 3060-93/2017 pozemek parc. č. 153/50
ostatní plocha o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi obdarovaného – budova cestmistrovství
Vítkov, Oderská 847, dle důvodové zprávy. Náklady na vypracování
geometrického plánu hradí obdarovaný.

37/1

Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 1182/24 ze dne 21. 2. 2018 v tomto znění:
„1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře cca
190 m2 a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 570 m2 (výměry budou
upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky
u RD žadatele čp. 65 v Zálužné 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 žadatelem, nejpozději však
do 31. 5. 2018 (v důvodové zprávě varianta A).
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha
o výměře cca 190 m2 a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 570 m2 (výměry
budou upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemky u RD žadatele čp. 65 v Zálužné 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 žadatelem,
nejpozději však do 31. května 2018 (v důvodové zprávě varianta A).“

38/1

Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře cca
190 m2 a parc. č. 864/15 zahrada o výměře cca 450 m2 (výměry budou upřesněny
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky u RD
žadatele čp. 65 v Zálužné 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 žadatelem, nejpozději však do
31. března 2019, dle důvodové zprávy.
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39/1

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti“.

40/1

Doporučuje ZM koupit části pozemků parc. č. 809/2 ostatní plocha
a parc. č. 810 zastavěná plocha a nádvoří, a to dle geometrického plánu č. 312283/2018 pozemek parc. č. 809/5 ostatní plocha o výměře 30 m2 v kat. území Vítkov
do vlastnictví města od:
 Jaroslava Kulhánka, nar. 19. 2. 1958, bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov,
id. 1/2,
 Bohumily Stivarové, nar. 7. 2. 1978, bytem Školní 341, 749 01 Vítkov, id. 1/2,
za účelem majetkoprávního vypořádání komunikace Selská ul. – spojka s ul.
Školní, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní
poplatek katastru) bude hradit město.

41/1

Bere na vědomí zprávu o výsledku jednání o koupi části pozemku parc. č. 1238
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov od Bohuslava Steculy, nar. 20. 8.
1953, trvale bytem Opavská 124, 749 01 Vítkov.

42/1

Nedoporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 1853 stpl. o výměře 1676 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od Zdeňka Poláška, nar. 17. 4. 1947, bytem
Kozlovice 372, 739 47 Kozlovice, za účelem scelení s pozemkem města parc.
č. 1854 vodní plocha za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 500,-/m2, dle důvodové
zprávy.

43/1

1. Nedoporučuje ZM prodat pozemky parc. č. v kat. územích:
Vítkov:
 1300/1 orná půda o výměře 1250 m2
 1302/1 orná půda o výměře 6016 m2
 1302/3 orná půda o výměře 4442 m2
 3071/1 ostatní plocha o výměře 7095 m2
 2535/9 orná půda o výměře 5404 m2
 2535/17 orná půda o výměře 13293 m2
 3204/4 orná půda o výměře 11475 m2
 3204/5 orná půda o výměře 9769 m2
 3204/12 orná půda o výměře 6659 m2
 3206/11 ostatní plocha o výměře 469 m2
 3206/12 ostatní plocha o výměře 238 m2
 1309/20 orná půda o výměře 1721 m2
 1309/23 orná půda o výměře 1156 m2
 1310/1 ostatní plocha o výměře 1843 m2
 2310/6 orná půda o výměře 5457 m2
 2578/5 orná půda o výměře 2564 m2
 2580/3 trvalý travní porost o výměře 913 m2
 2580/10 orná půda o výměře 626 m2
 2580/15 orná půda o výměře 2482 m2
 2581 ostatní plocha o výměře 6212 m2
 3069/2 orná půda o výměře 2576 m2
 3069/5 orná půda o výměře 1385 m2
 3078/2 orná půda o výměře 808 m2
 3079/3 trvalý travní porost o výměře 1338 m2
 2551/5 orná půda o výměře 685 m2
 2570/27 orná půda o výměře 3808 m2
 2576/4 orná půda o výměře 1954 m2
 2582/21 orná půda o výměře 2838 m2
 3204/3 orná půda o výměře 1146 m2
 3217/6 orná půda o výměře 722 m2
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Lhotka u Vítkova:
 560/1 ostatní plocha o výměře 1752 m2
 168/2 orná půda o výměře 230 m2
 202/1 trvalý travní porost o výměře 3102 m2
 288/5 orná půda o výměře 16677 m2
 322/5 orná půda o výměře 37406 m2
 328/2 trvalý travní porost o výměře 3631 m2
 566 orná půda o výměře 1169 m2
 571 ostatní plocha o výměře 831 m2
 573 ostatní plocha 2135 m2
 220/15 orná půda o výměře 3057 m2
Nové Těchanovice:
 925 ostatní plocha o výměře 6021 m2
 137/8 orná půda o výměře 1079 m2
 236/11 orná půda o výměře 41087 m2
 348 orná půda o výměře 3218 m2
 350 orná půda o výměře 5233 m2
 351 orná půda o výměře 4480 m2
 363 orná půda o výměře 1737 m2
 450/4 orná půda o výměře 1518 m2
 450/6 orná půda o výměře 31593 m2
 452/4 ostatní plocha o výměře 588 m2
 454/1 orná půda o výměře 2546 m2
 455 orná půda o výměře 2032 m2
 456 orná půda o výměře 8524 m2
 457 orná půda o výměře 21058 m2
 461/7 orná půda o výměře 1430 m2
 466/2 orná půda o výměře 5740 m2
 490/16 orná půda o výměře 735 m2
 903/20 trvalý travní porost o výměře 3454 m2
 943/3 orná půda o výměře 43 m2
 952/2 ostatní plocha o výměře 75 m2
 958 orná půda o výměře 1466 m2
 959 orná půda o výměře 924 m2
 971 orná půda o výměře 933 m2
 347/1 orná půda o výměře 6229 m2
 347/2 orná půda o výměře 630 m2
 347/3 orná půda o výměře 325 m2
 358/1 orná půda o výměře 7530 m2
 358/3 orná půda o výměře 16627 m2
 360/1 orná půda o výměře 25867 m2
 360/2 orná půda o výměře 1000 m2
 962 orná půda o výměře 473 m2
jako pozemky k zemědělským účelům, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM, v souladu s usneseními RM č. 2827/76 a č. 2828/76 ze dne
6. 8. 2018, řešit převod pozemků uvedených v bodě 1/ směnou.
44/1

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 56/1 zahrada, parc. č. 83/1 zahrada, parc. č. 3/1 zahrada, parc. č. 989 ostatní
plocha a parc. č. 995 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem
rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Nové Těchanovice – rekonstrukce
vodovodu“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem
Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným
z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého
posudku.
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2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu za
účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Nové Těchanovice –
rekonstrukce vodovodu“, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a
spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem
Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc.
č. 56/1 zahrada, parc. č. 83/1 zahrada, parc. č. 3/1 zahrada, parc. č. 989 ostatní
plocha a parc. č. 995 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice
k bezúplatnému užívání za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby
„Nové Těchanovice – rekonstrukce vodovodu“.

Z: VFO
T: 11/2018

45/1

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 732/61 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování
přípojky NNk v rámci stavby „Nové Těchanovice, 732/13, NNk“, kdy Město
Vítkov bude povinný 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, bude oprávněným z věcného břemene za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu za účelem vybudování
přípojky NNk v rámci stavby „Nové Těchanovice, 732/13, NNk“, mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 stavebníkem.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc.
č. 732/61 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice k bezúplatnému užívání T: 11/2018
za účelem vybudování přípojky NNk v rámci stavby „Nové Těchanovice,
732/13, NNk“.

46/1

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Věcná břemena“.

47/1

Doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města
Vítkova č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. ledna 2019.

48/1

Doporučuje ZM vyhovět žádosti ZŠG o příspěvek zřizovatele na lyžařský výcvik
žáků sedmé třídy a sekundy.

49/1

Doporučuje schválit změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 11/2018 dle
přílohy č. 1. v celkové výši 2 853 507 Kč.

50/1

1. Souhlasí s vyřazením a likvidací nepotřebného movitého majetku a movitého
majetku neschopného k dalšímu využití, na základě provedené
inventarizace, nacházejícího se v areálu bývalého učiliště Podhradí.
2. Zmocňuje ústřední inventarizační komisi k vyřazení a provedení likvidace
movitého majetku neschopného k dalšímu využití a nepotřebného movitého
majetku, na základě provedené inventarizace, nacházejícího se v areálu
bývalého učiliště Podhradí.
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51/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit „Pravidla pro čerpání finančních
prostředků osadními výbory“.

52/1

Pověřuje v souladu s 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, PhDr. Marii Mikulíkovou jako člena Zastupitelstva města Vítkova, před
kterým mohou snoubenci projevit vůli, že spolu vstupují do manželství, a to na
volební období 2018 – 2022, s platností pověření od 14.11.2018.

53/1

1. Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského
úřadu ve Vítkově v pracovním poměru na 75 pracovníků od 01.01.2019 a nad
tento počet umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.
2. Zřizuje v odboru služeb, oddělení kultury 1 pracovní místo kulturního referenta.

54/1

1. Zřizuje komisi rady města s názvem Ústřední inventarizační komise pro volební
období 2018 – 2022.
2. Jmenuje Ing. Šárku Petrtýlovou předsedkyní komise rady města s názvem
Ústřední inventarizační komise.
3. Jmenuje Ing. Zdeňka Kuboně, Ing. Janu Gintarovou, Mgr. Jana Ambrože, Ivetu
Hübnerovou a Jaromíra Ambrože členy komise rady města s názvem Ústřední
inventarizační komise.
4. Ukládá předat předsedkyni a členům komise jmenovací dekrety.

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