USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 17. června 2015
v sále MěÚ ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7
(od č. 222/6 do č. 261/6)
Zastupitelstvo města:
222/6
Bere na vědomí zprávu o jednání rady města ze dne 27.dubna a 19.května 2015.
223/6

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

224/6

Vydává Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními výbory.

225/6

1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Vítkova.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 na úřední desce a zveřejnit na Z: VOS
webových stránkách města.
T: 6/2015

226/6

1. Schvaluje předložení žádosti prostřednictvím Střediska volného času Vítkov, p.o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, okres Opava, o finanční příspěvek v rámci programu
Nadace VIA, 10. ročníku programu Místo, kde žijeme, za účelem realizace projektu
ve sportovním areálu SVČ Vítkov, p.o. s názvem „Vítkov – místo, kde žijeme, jehož
cíle jsou v souladu s platným územním plánem města a platným akčním plánem
Města Vítkova na rok 2015-2020.
2. Schvaluje realizací projektu na pozemcích ve vlastnictví města Vítkova,
p. č. 2146/1-9, 2147, 2148/1-4, 2149 v případě získání dotace.
3. Schvaluje finanční spoluúčast na projektu „Vítkov – místo, kde žijeme“ max. ve
výši 20% z celkových oprávněných výdajů na projekt. Celkové oprávněné náklady
budou činit 300.000,-Kč z těchto nákladů bude činit 20% spoluúčast města Vítkova,
tj. 60.000,-Kč. Finanční spoluúčast bude alokována v rozpočtu města Vítkova na rok
2016.
4. Schvaluje závazek města Vítkova po dobu 10 let neznehodnotit výsledky projektu.
5. Ukládá informovat o usnesení zastupitelstva města ředitelku Střediska volného času Z: VOS
Vítkov, p.o.
T: 6/2015
6. Ukládá FO v případě získání dotace provést rozpočtové opatření.
Z: VFO
T: 9/2015

227/6

1. Schvaluje přijetí dotace v celkové výši 531.000,- Kč pro SVČ Vítkov, p.o.
z prostředků MSK určené k financování sociální služby NZDM Tunnel a zaslání
peněžních prostředků z MSK na účet obce.
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov o usnesení zastupitelstva města.
3. Ukládá provést RO ve výši 531.000,-Kč na financování sociální služby NZDM
Tunnel.

228/6

Z: VOS
T: 6/2015
Z: VFO
T: 6/2015

1. Rozhodlo přijmout dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 –
Udržitelné využívaní zdrojů energie na projekt „Energetické úspory objektu
Kulturního domu ve Vítkově“ v celkové výši 10 172 263,50 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu č. 14174873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt
„Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově“ mezi Státním fondem
životního prostředí ČR a Městem Vítkov.
Z: VOS
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu č. 14174873 o poskytnutí podpory ze
T: 6/2015
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního
prostředí na projekt „Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově“ mezi
Státním fondem životního prostředí ČR a Městem Vítkov.
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229/6

1. Rozhodlo přijmout dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, v prioritní ose 2 - Podpora prosperity regionu, na realizaci
projektu „Odstranění bytového domu ve Vítkově“ ve výši 3 228 301,70 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, v prioritní ose 2
- Podpora prosperity regionu, na realizaci projektu „Odstranění bytového domu ve
Vítkově“ mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Městem
Vítkov.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Z: VOS
Regionální rady, v prioritní ose 2 - Podpora prosperity regionu, na realizaci
T: 6/2015
projektu „Odstranění bytového domu ve Vítkově“ mezi Regionální radou regionu
soudržnosti Moravskoslezsko a Městem Vítkov.

230/6

Rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 ve výši
67.000,- Kč na projekt „Vítkov – forenzní značení jízdních kol“. Spoluúčast města
bude ve výši 7.900,-Kč.

231/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 197/5 ze dne 29. 4. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a MDDr. Hanou Říčnou, nar. 1. 5. 1988, bytem Boženy
Němcové 945, 749 01 Vítkov, a Radkem Motáněm, nar. 2. 7. 1981, bytem
Uničovská 28, 785 01 Šternberk, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2 +
vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, jakožto nejvyšší nabídce, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2015.
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: 9/2015

232/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 143/4 ze dne 25. 2. 2015, kupní smlouvu
Mezi Městem Vítkovem a Rostislavem Cihlářem, nar. 23. 9. 1982, bytem Klokočov
17, 747 47 Vítkov 3, na prodej pozemku parc. č. st. 35 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 310 m2, jehož součástí je stavba bez čp. - stodola, v kat. území Klokočov
u Vítkova za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 85.000,- + vypočtenou daň z nabytí
nemovitých věcí kupujícím, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu
Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 11/2015
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

233/6

Rozhodlo o uzavření dohody s budoucími novými vlastníky domu čp. 11 v kat. území
Nové Těchanovice na užívání nebytového prostoru v I. patře domu v souvislosti
s konáním voleb a schůzí občanů MČ. Dohoda bude uzavřena před uzavřením kupní
smlouvy na tento dům.

234/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 81/3 ze dne 17. 1. 2014, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Janem Zajíčkem, nar. 13. 6. 1978, bytem Klokočovská
225, 749 01 Vítkov, a René Víchou, nar. 1. 8. 1975, bytem Kružberk 102, 747 86
Kružberk, na prodej pozemku parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
657 m2, jehož součástí je dům čp. 11, v kat. území Nové Těchanovice, každému
ideální ½ této nemovitosti, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 400.000,- +
vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí kupujícími, dle předloženého návrhu
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene
se jmenovanými, a to nejpozději do 30. září 2015. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření
smlouvy platnosti.

235/6

Neschvaluje prodej pozemku parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
dům čp. 11, v kat. území Nové Těchanovice Janu Průchovi, nar. 25. 7. 1989, bytem
Nové Těchanovice 1, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 17. 06. 2015

Strana 2 (celkem 8)

Z: S,VFO
T: 9/2015

236/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 200/5 ze dne 29. 4. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a manželi Dušanem Šindelářem, nar. 2. 2. 1966, a Jiřinou
Šindelářovou, nar. 4. 10. 1968, oba bytem Komenského 142, 749 01 Vítkov, na
prodej částí pozemků parc. č. 1765/1 zahrada o výměře cca 600 m2 a parc. č. 1779
ostpl. o výměře cca 15 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v kat.
území Vítkov jako zahradu u RD žadatelů s tím, že nová hranice prodávaných
pozemků bude ve vzdálenosti 4,5 m od stávajícího obrubníku v pozemku parc.
č. 1779 ostpl., za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň
z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. října 2015.
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: 10/2015

237/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 202/5 ze dne 29. 4. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a manželi Sylvií Košárkovou, nar. 7. 1. 1967, a Alešem
Košárkem, nar. 26. 8. 1964, oba bytem Dvorská 666, 742 13 Studénka, na prodej
části pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemek
k rekreaci, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 + vypočtenou daň z
nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. října 2015. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 10/2015
usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.

238/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 203/5 ze dne 29. 4. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Kamilem Olbrechtem, nar. 16. 11. 1968, bytem Zálužné
71,749 01 Vítkov, na prodej pozemku parc. č. 864/47 trvalý travní porost o výměře
337 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemek tvořící jednotný funkční
celek s nemovitostmi žadatele, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 +
vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. srpna 2015.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

239/6

240/6

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 204/5 ze dne 29. 4. 2015, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Ladislavem Olbrechtem, nar. 10. 6. 1975, bytem Nové
Těchanovice 18,749 01 Vítkov, na prodej části pozemků parc. č. 63/1 zahrada
a parc. č. 960/2 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 527-41/2015
pozemky parc. č. 63/1 zahrada o výměře 769 m2 a parc. č. 960/3 trvalý travní porost
o výměře 53 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemky tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatele, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,/m2 + vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. srpna 2015.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2559/3 ostpl. – ostatní komunikace
o výměře 77 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad,
IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jako pozemek tvoří
součást příjezdové cesty mezi pozemky města parc. č. 2511 ostpl. – ostatní
komunikace a parc. č. 2562 ostpl. – ostatní komunikace.
2. Ukládá požádat Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 - Žižkov, o bezúplatný převod pozemek parc. č. 2559/3 ostpl. –
ostatní komunikace o výměře 77 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, jako
pozemek tvoří součást příjezdové cesty mezi pozemky města parc. č. 2511 ostpl. –
ostatní komunikace a parc. č. 2562 ostpl. – ostatní komunikace.
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Z: S,VFO
T: 8/2015

Z: S,VFO
T: 8/2015

Z: VFO
T: 7/2015

241/6

242/6

243/6

1. Rozhodlo bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 1757 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře cca 50 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov do vlastnictví města od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151505, ulice
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava 2 – Moravská Ostrava, za účelem plánovaného
vybudování bezbariérového přístupu – chodníku k domům čp. 685 a čp. 686.
2. Ukládá požádat Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151505,
ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava 2 – Moravská Ostrava, o bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1757 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
plánovaného vybudování bezbariérového přístupu – chodníku k domům čp. 685
a čp. 686.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostpl. o výměře cca 150 m2 v kat.
území Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostpl.
o výměře cca 150 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za
kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostpl. o výměře cca 240 m2 v kat.
území Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 840/1 ostpl. o výměře cca
240 m2 v kat. území Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za kupní cenu ve
výši Kč 250,-/m2.

Z: VFO
T: 7/2015

Z: VFO
T: 6/2015

Z: VFO
T: 6/2015

244/6

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 275 ostpl. o výměře cca 100 m2 v kat. území
Vítkov, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostí žadatelky, za
základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 275 ostpl. o výměře cca 100 m2 Z: VFO
v kat. území Vítkov, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostí
T: 6/2015
žadatelky, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.

245/6

1. Schvaluje převod pozemku parc. č. 42 zahrada v kat. území Nové Těchanovice
formou uzavření souhlasného prohlášení s manželi MUDr. Jaroslavem Antonínem,
nar. 28. 3. 1938, a MUDr. Dagmar Antonínovou, nar. 1. 9. 1942, oba bytem
Švermova 249, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje souhlasné prohlášení mezi Městem Vítkovem a manželi MUDr.
Jaroslavem Antonínem, nar. 28. 3. 1938, a MUDr. Dagmar Antonínovou, nar.
1. 9. 1942, oba bytem Švermova 249, 749 01 Vítkov, na převod pozemku parc. č. 42
zahrada v kat. území Nové Těchanovice, dle přiloženého návrhu souhlasného
prohlášení.
3. Ukládá podepsat souhlasné prohlášení se jmenovanými, a to nejpozději do 31. srpna Z: S,VFO
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 8/2015
pozbude usnesení ZM o uzavření souhlasného prohlášení platnosti.

246/6

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 3139/2 orná půda o výměře 2431 m2 v kat. území
Vítkov, jako pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 +
vypočtenou daň z převodu nemovitostí kupujícím.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 3139/2 orná půda o výměře 2431
2
T: 6/2015
m v kat. území Vítkov, jako pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu ve
výši Kč 50,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí kupujícím.

247/6

Souhlasí se smlouvou o právu provést stavbu v rámci stavby „Přístupový chodník
k ZŠaG Vítkov“ v pozemku parc. č. 1760 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území
Vítkov mezi Zdeňkem Snášelem, nar. 10. 2. 1950, bytem Dělnická 751, 749 01
Vítkov, jako vlastníkem, a Městem Vítkovem, jako stavebníkem, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
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248/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2562 ostpl. v kat.
území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní
přípojky k pozemku parc. č. 952/5 orná půda v kat. území Klokočov u Vítkova, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Michaela Dlouhá, nar. 14. 5.
1983, a Tomáš Formánek, nar. 23. 11. 1986, oba bytem Klokočov 126, 747 47
Vítkov 3, budou oprávněnými z věcného břemene.
2. Schvaluje 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 Michaelou Dlouhou, nar. 14. 5. 1983, a Tomášem Formánkem, nar. 23.
11. 1986, oba bytem Klokočov 126, 747 47 Vítkov 3, jako oprávněnými z věcného
břemene, za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku
parc. č. 2562 ostpl. v kat. území Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: VFO
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července
T: 7/2015
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

249/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 24/1 zahrada
a parc. č. 995 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. st. 18 zastavěná plocha a nádvoří
a k domu čp. 8, který je součástí tohoto pozemku, a k pozemku parc. č. 33 zahrada
v kat. území Nové Těchanovice, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a Zdeněk Olbrecht, nar. 3. 8. 1977, bytem Nové Těchanovice 6, 749 01
Vítkov, bude oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje 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 Zdeňkem Olbrechtem, nar. 3. 8. 1977, bytem Nové Těchanovice 6, 749
01 Vítkov, jako oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. parc. č. 24/1 zahrada a parc. č. 995
ostpl. v kat. území Nové Těchanovice, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: VFO
T: 7/2015
o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. července
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

250/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemku parc. č. 751/3 ostpl. v kat.
území Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby č. IV-128010686/1, název stavby „Vítkov, ul. Opavská, přípojka NN pro Střední školu,
Vítkov Podhradí,na pozemku parc. č. 751/3“, kdy Město Vítkov, bude povinný
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol.
ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01,
IČ 28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné
moci ze dne 13. 10. 2010, evid. č. 0085/2010, bude oprávněný z věcného břemene.
Jednorázový poplatek činí částku Kč 1.000,-, + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu v pozemku parc. č. 751/3 ostpl. v kat. území
Vítkov pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby č. IV-12-8010686/1, název
stavby „Vítkov, ul. Opavská, přípojka NN pro Střední školu, Vítkov Podhradí,na
pozemku parc. č. 751/3“, mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO
PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ 28611535,
DIČ CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze dne 13.
10. 2010, evid. č. 0085/2010, jako oprávněným z věcného břemene, dle
předloženého návrhu smlouvy č. IV-12-8010686/1.
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3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010686/1 se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 31. července 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

Z: VFO
T: 6/2015

251/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2357/1 vodní
plocha v kat. území Vítkov za účelem opravy místní komunikace Úvozní ul. ve
Vítkově, mezi Lesy ČR, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ
500 08, IČ 42196451, DIČ CZ42196451, jako obtíženým z věcného břemene,
a Městem Vítkovem, jako oprávněným z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy ČR, s. p.,
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, IČ 42196451, DIČ
CZ42196451, jako budoucím obtíženým z věcného břemene, a Městem Vítkovem,
jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 2357/1 vodní
plocha v kat. území Vítkov za účelem opravy místní komunikace Úvozní ul. ve
Vítkově, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Lesy ČR, a to Z: VFO
nejpozději do 31. srpna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
T: 8/2015
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene platnosti.

252/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 2124 ostpl.,
parc. č. 2109 ostpl. a parc. č. 2120/1 zahrada v kat. území Vítkov za účelem zřízení
podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 2120/2
zahrada v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a Michaela Rohovská, nar. 4. 6. 1990 bytem Opavská 96, 747 75 Velké
Heraltice, a Miroslav Kvasničák, nar. 23. 2. 1990, bytem Oderská 212, 749 01
Vítkov, budou oprávněnými z věcného břemene.
2. Schvaluje 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 Michaelou Rohovskou, nar. 4. 6. 1990 bytem Opavská 96, 747 75 Velké
Heraltice, a Miroslavem Kvasničákem, nar. 23. 2. 1990, bytem Oderská 212, 749 01
Vítkov, jako oprávněnými z věcného břemene, za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích parc. č. 2124 ostpl., parc.
č. 2109 ostpl. a parc. č. 2120/1 zahrada v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu Z: VFO
T: 7/2015
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. července
2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene těmto žadatelům platnosti.

253/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 467/1 ostpl.
v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. 369/2 ostpl. a parc. č. 369/3 zastavěná plocha a nádvoří v kat.
území Vítkov, 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, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, zastoupené
místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, bude oprávněný z věcného
břemene
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, DIČ
CZ45193665, zastoupené místopředsedou představenstva prof. Dr. Ing. Miroslavem
Kynclem a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, jako oprávněným
z věcného břemene, v pozemku parc. č. 467/1 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem
zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 369/2 ostpl.
a parc. č. 369/3 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
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Z: VFO
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
T: 8/2015
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
nejpozději do 31. srpna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.
254/6

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 3206/10 ostpl.,
parc. č. 3207/1 orná půda a parc. č. 3204/23 orná půda v kat. území Vítkov za
účelem zřízení podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace k pozemkům parc.
č. 3204/16 orná půda, parc. č. 3204/18 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3205/1
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3205/2 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území
Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol. SEVEN SPORT
s. r. o., se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ 26847264, DIČ
CZ26847264, zastoupená jednatelem Romanem Košťálem, bude oprávněný
z věcného břemene.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a spol. SEVEN SPORT s. r. o., se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00
Praha 3, IČ 26847264, DIČ CZ26847264, zastoupená jednatelem Romanem
Košťálem, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 3206/10
ostpl., parc. č. 3207/1 orná půda a parc. č. 3204/23 orná půda v kat. území Vítkov
za účelem zřízení podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace k pozemkům
parc. č. 3204/16 orná půda, parc. č. 3204/18 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 3205/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3205/2 zastavěná plocha a nádvoří
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Z: VFO
a smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností, a to
T: 8/2015
nejpozději do 31. srpna 2015. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli
platnosti.

255/6

1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2014
včetně stejnopisu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Vítkova za
rok 2014 do 15 dnů po projednání zprávy v zastupitelstvu města.

256/6

1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 4/2015, dle přílohy č. 1
v celkové výši 18 433 667,08 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 4/2015.

257/6

1. Bere na vědomí Protokol o kontrole č. 15/2015 projektu Komplexní vzdělávání pro
město Vítkov ze dne 5. 5. 2015.
2. Rozhodlo o vrácení dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/69 na projekt Komplexní vzdělávání pro
město Vítkov (reg. číslo projektu CZ.1.01/4.1.01/69.0064) v případě, že Město
Vítkov bude vyzváno k vrácení poskytnuté části dotace.

258/6

Vydává Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu
rozvoje bydlení města Vítkova s účinností od 1. 7. 2015.

259/6

1. Vydává Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vítkova s účinnosti dnem
1. 7. 2015.
2. Ukládá informovat spolky a veřejnost o přijímání žádostí na individuální dotace na
2. pololetí roku 2015 do 15. srpna 2015.
3. Ukládá připravit návrh programových dotací na rok 2016.
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Z: VFO
T: 1.7.2015

Z: VFO
T: 6/2015

Z: VFO
T: 22.6.2015
Z: S,MS,VFO
T: 10/2015

260/6

1. Bere na vědomí zprávu o realizaci „Dne města – Vítkov 2015“.
2. Ukládá předložit zprávu o financování „Dne města – Vítkov 2015“ a předložit návrh Z: VOK
na financování v roce 2016.
T: 9/2015

261/6

1. Ukládá prověřit možnost nasvětlení ciferníků hodin na velkém kostele ve Vítkově
včetně technického řešení a předpokládaných finančních nákladů.
2. Ukládá provést realizaci připojení ciferníků na veřejné osvětlení, popřípadě jiné
technické řešení připojení ke zdroji elektrické energie.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: VOS
T: 9/2015

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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