USNESENÍ
51. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. června 2021 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1939/51 do č. 1995/51)
Rada města:
1939/51
Doporučuje zastupitelstvu města zřídit příspěvkovou organizaci pro kulturní
činnosti dle důvodové zprávy.
1940/51

Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

1941/51

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Jednací řád zastupitelstva města
Vítkova.

1942/51

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovaný dokument Síť
sociálních a návazných služeb města Vítkova, včetně přílohy č. 1.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovaný Střednědobý plán
rozvoje sociálních a návazných služeb města Vítkova na období 2021 –
2023.

1943/51

1. Bere na vědomí informaci o financování sociálních služeb v roce 2022.
2. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytováním služby Sociální
rehabilitace Fokus – Opava, z. s., Opavská 33, 793 13 Svobodné
Heřmanice s finanční spoluúčastí 230 000.- Kč v roce 2022.
3. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytováním služby Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi Střediskem volného času, p. o.,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov s finanční spoluúčastí 211 000.- Kč v roce
2022.

1944/51

1. Schvaluje „Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva
vnitra“ (evidovanou u poskytovatele pod č. 281/DS/2021) mezi STÁTNÍ
TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 jako
poskytovatelem a Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, jako
příjemcem.
2. Pověřuje podpisem „Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a
Z: S,VOSČŽÚ
další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva T: 6/2021
vnitra“ starostu města Vítkova Ing. Pavla Smolku.

1945/51

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Ministerstva
kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 Malá Strana, ve výši 11.000,- Kč
na realizaci projektu „Automatizace pobočky Klokočov“ v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 -Informační centra veřejných
knihoven - ICEKNI.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky přidělení dotace,
povinnosti příjemce dotace a podmínky zúčtování dotace VISK 3 na rok
2021.

1946/51

1. Rozhodla uzavřít dodatek č.1. mezi
,
( není
plátcem DPH) a městem Vítkov o změně termínu a místa konání koncertu
skupiny Special Band.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek podepsat.
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Z: S,VOK
T: 6/2021

1947/51

Schvaluje bezúplatné poskytnutí prostor kulturního domu ve Vítkově za
účelem testování zaměstnanců města Vítkova, Technických služeb města
Vítkova, Střediska volného času Vítkov, Správy bytového fondu města
Vítkova a Úřadu práce Vítkov v rozsahu dle aktuálních mimořádných opatření,
nejdéle však do 31. 12. 2021.

1948/51

1. Schvaluje smlouvu o zajištění realizace uměleckého vystoupení
HRADIŠŤAN &
mezi městem Vítkov a Burda Art s.r.o.,
Českobratrská 317/3, 779 00 Olomouc, IČO 05552109.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1949/51

1. Schvaluje smlouvu o provedení uměleckého výkonu – HRADIŠŤAN &
mezi městem Vítkov a účinkujícími
,
,
,
,
,
a
, které zastupuje společný zástupce
.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

T: 06/2021
Z: S, VOK

,

1950/51

Schvaluje výši vstupného na koncert HRADIŠŤAN &
předprodej
na místě
1. – 6. řada
300,- Kč
350,- Kč
150,- Kč*
175,- Kč*
7. – 17. řada
250,- Kč
300,- Kč
+ židle u bočních oltářů
125,- Kč*
150,- Kč*
Židle v zadní části kostela
200,- Kč
250,- Kč
100,- Kč*
125,- Kč*
* studenti do 25 let a senioři od 60 let.

1951/51

Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 260.000 Kč na předfinancování projektu „GEOateliér:
česko-polská spolupráce na propagaci geologicky významných lokalit
Slezska“ a smlouvu o poskytnutí finančního daru s podmínkou ve výši 89.000
Kč na tento projekt.

1952/51

Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Vítkova
sestavenou k 31. 12. 2020.

1953/51

1. Bere na vědomí Závěrečný účet města Vítkova za rok 2020 sestavený ke dni
31. 12. 2020.
2. Bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města
Vítkova za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s celoročním hospodařením
města Vítkova za rok 2020, a to bez výhrad.

1954/51

Bere na vědomí informaci o předpokládaných nákladech spojených se
zavedením poplatku z pobytu.

1955/51

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým
opatřením č. 7/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 7/2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

1956/51

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na
rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 8/2021 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
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T: 06/2021
Z: S, VOK

Z: VFO
T: 6/2021

2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro
organizaci Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181,
spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši 800.000, -- Kč na
rekonstrukci kotelny.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro
organizaci Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494,
spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 349.400, -- Kč na
opravu komunikací.
1957/51

Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o výpůjčce mezi Městem
Vítkov a dobrovolným svazkem obcí Venkovský mikroregion Moravice, se
sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 70630089, na výpůjčku
kompostérů, které byly pořízeny v rámci projektu „Venkovský mikroregion
Moravice – předcházení vzniku odpadů“.

1958/51

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1902/50 ze dne 18. 5. 2021 nájemní
smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem
Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. 305 zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 36 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k uložení
dřeva o výměře 30 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok a jako posezení o výměře 6 m2
(2x3) za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 8.
Z: S,VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, T: 8/2021
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1959/51

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1871/49 ze dne 27. 4. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na nájem části pozemku parc. 873
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za
cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 8.
Z: S,VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, T: 8/2021
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1960/51

1. Rozhodla ukončit nájem na část pozemku parc. č. 431 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Vítkov, s
, nar.
, bytem
dohodou ke dni 31. 8. 2021.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o nájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o nájmu nemovitosti se Z: S, VFO
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 8/2021
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
Z: VFO
T: 7/2021
5. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 431 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný
garáží, za cenu Kč 7,-/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12
odst. 12 Majetkových zásad činit Kč 400,-/rok, na dobu neurčitou.
6. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 7/2021
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1961/51

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1902/50 ze dne 18. 5. 2021 nájemní
smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem
Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. 2094 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 20 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný kůlnou, za cenu 7,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8.
Z: S, VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, T: 8/2021
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1962/51

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1906/50 ze dne 18. 5. 2021 dodatek
č. 1 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. 395
zahrada o výměře 5,2 m2 (8 m x 0,5 m a 2 m x 0,6 m) a 6,91 m2 (2,2 m x
3,14 m) v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8. 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S, VFO
T: 8/2021

1963/51

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1747/47 ze dne 16. 3. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností GYNPOR Kubová s. r. o.,
IČO 29382017, se sídlem náměstí Jana Zajíce 6, 749 01 Vítkov, na
pronájem části pozemku parc. 25 ostatní plocha o výměře 12,72 m2 v k. ú.
Vítkov, jako vyhrazené parkování pro podnikatelskou činnost, za cenu 150,Kč/měsíc, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8.
Z: S, VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, T: 8/2021
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1964/51

Doporučuje zastupitelstvu města Klubu sportovní kynologie Vítkov-Klokočov,
z. s., Nová 443, 749 01 Vítkov, IČO 07780923 prodloužit termínu čerpání
dotace, dle důvodové zprávy.

1965/51

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci
, IČO
, se sídlem
, ve výši 6 000,- Kč
na projekt „WC pro veřejnost“, na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

1966/51

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci Českému svazu včelařů,
z. s., základní organizace, IČO 69987033, se sídlem U Nemocnice 858, 749 01
Vítkov, ve výši 18 000,- Kč na projekt „Obnova včelího rodu na Vítkovsku“.

1967/51

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba
trvale bytem
, o zakoupení
pozemku parc. č. 80/1, trvalý travní porost, v k. ú. Klokočov u Vítkova.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1937 m2 v kat. území Klokočov
u Vítkova jako pozemek pro výstavbu RD, za kupní cenu ve výši 150,Kč/m2 + DPH, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny na části pozemku, dle platných
zásad prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města Vítkova a to
z důvodu faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury
na pozemku.

1968/51

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba
trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 1805/1,
zahrada, v k. ú. Vítkov.
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2. Nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 1805/1 zahrada o výměře 268 m2 v kat. území Vítkov, za kupní cenu ve
výši 600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
1969/51

1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 2937/1, zahrada, v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.
č. 2937/1 zahrada o výměře cca 231 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci, za
kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny na část pozemku, dle platných zásad
prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města Vítkova a to z důvodu
faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury na pozemku.

1970/51

1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 503/1, ostatní plocha,
v k. ú. Vítkov.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku
parc. č. 503/1 ostatní plocha o výměře cca 116 m2 v kat. území Vítkov, jako
pozemek k výstavbě garáží, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 + DPH, dle
důvodové zprávy.

1971/51

1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 7/3, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Lhotka u Vítkova.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 7/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 135 m2 v kat. území Lhotka
u Vítkova jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem
žadatele, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

1972/51

Doporučuje revokovat usnesení zastupitelstva města č. 1046/19 ze dne 5. 5.
2021: „Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3044/1 ostatní
plocha (cca 155 m2 - dle geometrického plánu – který žadatelé dodají ještě
před zveřejněním záměru) v kat. území Vítkov jako zahrada u chaty žadatelů
č. ev. 226 v Prostředním Dvoře (Veselka) za dohodnutou kupní cenu ve výši
750,- Kč/m2 .“

1973/51

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 3044/1, ostatní plocha, v k. ú. Vítkov.
2. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba
trvale bytem
, o zakoupení části pozemku
parc. č. 3044/1, ostatní plocha, v k. ú. Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.
č. 3044/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov, dle přiloženého situačního
zákresu, kdy výměra obou pozemků bude upřesněna geometrickým
plánem, jako pozemky sloužící k rekreaci za kupní cenu ve výši 750,Kč/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími,
dle důvodové zprávy.

1974/51

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
,
oba trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc.
č. 662/1, trvalý travní porost, a části pozemku parc. č. 662/3, ostatní plocha,
v k. ú. Nové Těchanovice.
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2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 662/3 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice do podílového
spoluvlastnictví chatařů, kteří tento pozemek používají jako příjezdovou
komunikaci, dle přiloženého situačního zákresu, za kupní cenu ve výši 750,Kč/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími,
dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.
č. 662/1 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice dle
geometrického plánu který na své náklady nechá vypracovat žadatel, za
kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.
1975/51

1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
o zakoupení části pozemku parc. č. 2937/1, zahrada,
v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.
č. 2937/1 zahrada o výměře cca 700 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci, za
kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 z důvodu, že žadatel má v místě trvalý
pobyt a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím,
dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny na část pozemku, dle platných zásad
prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města Vítkova a to z důvodu
faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury na pozemku.

1976/51

1. Bere na vědomí žádost paní
, IČO:
, DIČ:
o prodloužení lhůty stanovené v kupní smlouvě na
kolaudaci stavby do 24. 7. 2023.
2. Doporučuje jednat o změně využití pozemku parc. č. 3207/35 v k.ú. Vítkov.

1977/51

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1918/50 ze dne 18. 5. 2021,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
v pozemcích parc. č. 841/2 ostatní plocha – neplodná půda a parc. č. 844/2
ostatní plocha – jiná plocha obě v kat. území Nové Těchanovice za účelem
vybudování vodovodní přípojky do rekreační oblasti Haldy II v Zálužné
v rámci stavby „Vodovod – Haldy II. Zálužné “, mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a J&J STUDIO inženýrské sítě s. r. o.,
U Náhonu 6, 746 01 Opava 1, IČO 26864169, bude oprávněným z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 8. 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení RM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

1978/51

1. Rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě za úplatu v pozemcích parc.
č. 2472/6 ostatní plocha – silnice a parc. č. 2507 ostatní plocha – ostatní
komunikace obě v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem rekonstrukce
vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov-Klokočov – výměna
vodovodního řadu“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupená
, IČO 45193665, DIČ: CZ45193665, bude oprávněným z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
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Z: S,VFO
T: 8/2021

2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemků
parc. č. 2472/6 a 2507 obě ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova
za účelem rekonstrukce vodovodního řadu v rámci stavby „VítkovKlokočov – výměna vodovodního řadu“.

Z: S,VFO
T: 7/2021

1979/51

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
uzavřené dne 25. 3. 2021 mezi Městem Vítkov, a
,
nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, který řeší změnu článku č. 4 odst. 6, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit čestné prohlášení ke kupní
smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2021 mezi Městem Vítkov, a
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje zastupitelstvu města vydat souhlas se zřízením zástavního práva
k pozemkům parc. č. 1148/1, 1152/1 a 1156/3 v k. ú. Vítkov ve prospěch
Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO:
45317054 podle smlouvy o úvěru č. 0099028896885, uzavřené mezi
bankou a vlastníkem nemovitosti
, nar.
,
trvale bytem
,a
,
nar.
, trvale bytem
, k zajištění
pohledávek banky vyplývající z úvěru poskytovaného bankou za účelem
výstavby.

1980/51

1. Bere na vědomí žádost o slevu na nájmu po dobu rekonstrukce mostu ve
Švermově ulici nájemce Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská 908, 749 01
Vítkov, IČO:26856255, ze dne 10. 5. 2021.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit slevu na nájmu nebytových prostor
Švermova 249, 749 01 Vítkov nájemci Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská
908, 749 01 Vítkov, IČO: 26856255ve výši 75% z měsíčního nájemného
po dobu rekonstrukce – dle harmonogramu stavby období 3-10/2021.

1981/51

1. Bere na vědomí žádost nájemce Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská 908,
749 01 Vítkov, IČO:26856255 o slevě na nájmu nebytových prostor na ulici
Švermova č. p. 249 za období roku 2019, kdy probíhala výměna výloh
a dveří.
2. Rozhodla neposkytnout slevu na nájmu nájemci Štěpán Hutník s.r.o.,
Budišovská 908, 749 01 Vítkov, IČO: 26856255 o slevě na nájmu
nebytových prostor na ulici Švermova č. p. 249 za období roku 2019, kdy
probíhala výměna výloh a dveří.
3. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkova, p. o. Opavská 21, 749 01
Z: ŘSBF,VOS
Vítkov informovat nájemce Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská 908, 749 01
T: 6/2021
Vítkov, IČO: 26856255 o rozhodnutí rady.

1982/51

1. Schvaluje upravený Ceník vstupného na letní koupaliště ve Vítkově pro
sezónu 2021dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat usnesení Rady města Technickým službám Vítkov, p. o.,
IČO: 00037494.

1983/51

1. Schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání Podhradí 2066, budova p. č. 2804 , stavba je na pozemku p. č. 2796, katastr
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Opava, LV č. 1678, katastrální území Vítkov, mezi panem
,
IČO:
a Správou
bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01 Vítkov , za účelem
provozování výzkumu a vývoje rostlinné herby pro technické a zdravotní
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Z: VOS
T: 6/2021

účely ve výši nájemného 2.000,-Kč bez DPH/měsíc + energie, na dobu
určitou 5 let.
2. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkova, p. o. Opavská 21, 749 01
Vítkov uzavřít nájemní smlouvu.

Z: ŘSBF,VOS
T: 6/2021

1984/51

1. Schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání Podhradí 2066, budova p. č. 2805, stavba je na pozemku p. č. 2796, katastr
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Opava, LV č. 1678, katastrální území Vítkov, mezi panem
,
a Správou bytového
fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01 Vítkov , za účelem
provozování drobné výroby ve výši nájemného 2.000,-Kč bez DPH/měsíc
+ energie, na dobu určitou 5 let.
2. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkova, p. o. Opavská 21, 749 01
Z: ŘSBF,VOS
Vítkov uzavřít nájemní smlouvu.
T: 6/2021

1985/51

1. Schvaluje Smlouvu o spoluúčasti na financování obnovy povrchu
komunikace ve Vítkově – Podhradí mezi městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, zastoupená Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
a LXM Group a. s. Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO:
25849832 o úhradě částky městu Vítkov ve výši 108.544,74 Kč.
2. Ukládá starostovi města Vítkov, Ing. Pavlu Smolkovi, podepsat Smlouvu
o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace ve Vítkově –
Podhradí a LXM Group a. s. Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového
Jičína, IČO: 25849832 o úhradě částky městu Vítkov ve výši 108.544,74
Kč.
3. Ukládá částku ve výši 108.544,74 Kč použít na opravu této komunikace.

Z: S, VOS
T:7/2021

Z: S, VOS
T:12/2021

1986/51

1. Bere na vědomí zprávu Technických služeb Vítkov, p. o., IČO: 00037494
o škodě na manipulátoru zn. Genia a ceně za opravu manipulátoru.
2. Ukládá prověřit technické možnosti a cenové náklady na vybudování rampy Z: ŘTS
na skládce TDO.
T: 6/2021
3. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova dát souhlas s vyřazením
manipulátoru Z zn. Genia z majetku Technických služeb, p. o. Dělnická
705, 749 01 Vítkov.

1987/51

1. Bere na vědomí Ceník výkonů těžebních a pěstebních prací v městském lese
Vítkov vydaný Technickými službami Vítkov, p. o., IČO: 00037494 na
období od 1.7.2021 do 31.12.2021.
2. Ukládá Technickým službám Vítkova, p. o., IČO: 00037494, řídit se po
Z: VOS,ŘTS
dobu od 1.7.2021 do 31.12.2021 tímto ceníkem.
T: 6/2021

1988/51

1. Bere na vědomí zprávu Technických služeb Vítkov p. o. Dělnická 705,
749 01 Vítkov o výši poplatků za uložení odpadu na skládku TDO Nové
Těchanovice.
2. Ukládá předložit Radě města výši poplatků za uložení odpadu vyčíslený
SFŽP za období od 1.1.2021 k 30.6.2021.

1989/51

1. Bere na vědomí zprávu Technických služeb, p. o. Dělnická 705, 749 01
Vítkov o úpravách cen vodného v místní části Zálužné.
2. Schvaluje každoroční úpravy cen vodného pro místní část Zálužné v částce,
která odpovídá navýšení ceny vodného SmVaK za daný kalendářní rok.
3. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkov, p. o.,
Dělnická 705,749 01 Vítkov, o změně kalkulace ceny vodného v místní
části Zálužná, s účinností od 1. ledna 2022.
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Z: ŘTS
T: 8/2021

Z: VOS,ŘTS
T: 6/2021

1990/51

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 prostřednictvím výzvy č. 5 Místní akční skupiny Opavsko z. s.
na projekt „Vybavení na kulturní a společenské akce ve Vítkově“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014 – Z: VOS
2020 prostřednictvím výzvy č. 5 Místní akční skupiny Opavsko z. s. na
T: 7/2021
projekt „Vybavení na kulturní a společenské akce ve Vítkově“.

1991/51

1. Rozhodla v souladu s článkem 3 bodem 4 e) vnitřního předpisu města č.
9/2019 – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost“, číslo vydání 13, o zrušení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Vytvoření jednotného vizuálního stylu města
Vítkova“, které bylo vyhlášeno dne 21. 5. 2021.
2. Ukládá informovat oslovené uchazeče, kterým byla odeslána výzva k podání
nabídek, o zrušení výběrového řízení a stáhnout výběrové řízení z úřední
desky města.
3. Ukládá vyhlásit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Vytvoření jednotného vizuálního stylu města Vítkova“ v souladu s
Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná část pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost“, číslo
vydání 13 a s vnitřním předpisem města č. 9/2019 – Závazná pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
4. Ukládá předložit ke schválení Radě města Vítkova výběr nejvhodnější
nabídky a zápis o posouzení a hodnocení nabídek.

1992/51

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Základní škole a gymnáziu Vítkov,
příspěvkové organizaci, IČO: 69987181, podání žádosti ve Výzvě MAS č. 5,
dle důvodové zprávy.

1993/51

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Základní škole a gymnáziu Vítkov,
příspěvkové organizaci, IČO: 69987181, poskytnutí prostředků na pokrytí
20% spolupodílu, maximálně však do výše 100 000,-Kč, z rozpočtu
zřizovatele, ve Výzvě MAS č. 5, dle důvodové zprávy.

1994/51

Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského
úřadu ve Vítkově v pracovním poměru na 81 pracovníků od 01. 07. 2021 a nad
tento počet umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.

1998/51

Ukládá letopisecké komisi rady města Vítkova průběžně plnit úkoly
specifikované v důvodové zprávě.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOS,S
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Z: VOS
T: 8/2021

Z: VOK,př. LK
T: 10/2021

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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