USNESENÍ
65. schůze Rady města Vítkova konané dne 22. února 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2471/65 do č. 2555/65)
Rada města:
2471/65 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2472/65

1. Bere na vědomí plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2021.
2. Bere na vědomí rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2022.
3. Ukládá předložit plnění rozpočtu fondu za rok 2022 a rozpočet fondu na rok
2023.

2473/65

Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních
částech města Vítkova v roce 2021.

2474/65

Schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 01. 03.
2022.

2475/65

1. Jmenuje na návrh tajemnice Městského úřadu ve Vítkově
do funkce vedoucí odboru kultury k 1. 3. 2022 na dobu neurčitou.
2. Ukládá předat
jmenovací dekret.

2476/65

Stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet
zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského úřadu ve Vítkově
v pracovním poměru na 81 pracovníků od 01. 03. 2022 a nad tento počet
umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou

2477/65

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv, uzavřených
mezi městem Vítkov a obcemi Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk
a Staré Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat
Městskou policií ve Vítkově v roce 2021.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv s obcemi
Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění
odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce
2022.

2478/65

2479/65

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2022.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2022.

2480/65

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 15 000 Kč organizaci Elim
Opava, o. p. s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČO 02278197 na činnost
související s výkonem dobrovolnictví.

2481/65

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 20 000 Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČO
25852345, z toho 15 000,- Kč na činnost související s provozem asistenčního,
mediačního a terapeutického centra a 5 000 Kč na činnost související s provozem
odborného sociálního poradenství.
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2482/65

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 6 000 Kč organizaci Slezská
diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 na činnost
související s provozem poradny rané péče MATANA.

2483/65

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 808 000 Kč organizaci
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052, z toho 660 000,Kč na činnost související s provozem pečovatelské služby a 148 000,- Kč na
činnost související s provozem občanské poradny.

2484/65

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 60 000 Kč organizaci Domov
Vítkov, p. o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, z toho 20 000,- Kč na
činnost související s provozem domova se zvláštním režimem, 30 000,- Kč na
činnost související s provozem domova pro seniory a 10 000,- Kč na činnost
související s provozem chráněného bydlení.

2485/65

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 100 000 Kč organizaci
Centrum inkluze o.p.s., Klokočov 185, 747 47 Vítkov, IČO 29461545 na činnost
související s provozem Centra pro rodinu FAJTA.

2486/65

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 230 000 Kč organizaci
JINAK, z.ú., Brantice 220, 793 93, IČO 1606085 na činnost související
s provozem služby sociální rehabilitace.

2487/65

1. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč organizaci Děcko, o. p. s.,
Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, IČO 25844521 na provoz svozové
skupinové dopravy dětí s těžším zdravotním postižením do školy.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč mezi Městem
Vítkov a organizací Děcko, o. p. s., Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, IČO
25844521 na provoz svozové skupinové dopravy dětí s těžším zdravotním
postižením do školy.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč mezi
Městem Vítkov a organizací Děcko, o. p. s., Komenského 64, 741 01 Nový
Jičín, IČO 25844521.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč na účet Děcko, o. p. s.

2488/65

2489/65

1. Odvolává
prevence kriminality.
2. Ukládá informovat

1. Jmenuje
prevence kriminality.
2. Ukládá informovat

Z:VOSV
T:3/2022
Z:VOSV
T:4/2022

. z funkce člena pracovní skupiny
.

Z: VOSV
T: 3/2022

. do funkce člena pracovní skupiny
.

Z: VOSV
T: 3/2022

2490/65

1. Bere na vědomí informaci o nadstandardní nabídce pro studenty lékařských
fakult – obor zubní lékařství.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit nadstandardní nabídku pro studenty
lékařských fakult – obor zubní lékařství.

2491/65

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2022
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2492/65

2493/65

2494/65

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správních činností a obecního
živnostenského úřadu za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru správních činností a obecního
živnostenského úřadu za rok 2022.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2022.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí v roce 2021.
2. Ukládá přeložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí za rok 2022.

2495/65

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podal pan
na změnu části plochy na pozemcích st.p. 684,
parc.č. 685/1 a st.p. 685/2 k.ú. Vítkov ze stávající plochy výroby a skladování
– drobná a řemeslná výroba na plochu pro bydlení individuální.
2. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit změnu územního plánu
na základě požadavku pana
.

2496/65

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podal pan
na změnu části plochy na pozemcích parc.č. 373/1
a st.p. 371 k.ú.Vítkov ze stávající plochy výroby a skladování – drobná
a řemeslná výroba na plochu smíšenou obytnou městskou.
2. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit změnu územního plánu
na základě požadavku pana
.

2497/65

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení vnějších vztahů a propagace za
rok 2022.
3. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru kultury za rok 2022.

2498/65

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 16. února 2022.

2499/65

1. Schvaluje Smlouvu o realizaci uměleckého programu (koncertu) v rámci akce
Den města – Vítkov 2022 mezi
zastoupenou
, zplnomocněným zástupcem společnosti EwoluZone, s.r.o.,
Vendryně č. p. 1053, 739 94 Vendryně IČO: 016 69 621 DIČ: CZ01669621
a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

2500/65

Doporučuje zastupitelstvu města provedení rozpočtových opatření dle důvodové
zprávy.

2501/65

1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu v rámci akce Den města
– Vítkov 2022 mezi skupinou Special Band zastoupenou p.
( není plátcem DPH) a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

2502/65

1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu v rámci akce Den města
– Vítkov 2022 mezi
zastoupenou
IČO:
DIČ:
a městem Vítkov.
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2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
2503/65

2504/65

1. Bere na vědomí zprávu týkající se jarního úklidu města Vítkova a jeho
místních částí.
2. Ukládá zajistit jarní úklid města Vítkova a jeho místních částí podle
předložené zprávy.
3. Ukládá předložit návrh příprav jarního úklidu města Vítkova a jeho místních
částí v roce 2023.
1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací
práce na místních komunikacích za rok 2021 ve Vítkově a jeho místních
částech.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy
a udržovací práce na místních komunikacích v roce 2022 ve Vítkově a jeho
místních částech.

Z: VOK
T: 2/2022

Z: VOS, ŘTS
T: 5/2022
Z: VOS
T: 3/2023

Z: VOS
T: 2/2023

2505/65

1. Schvaluje plán oprav na místních komunikacích na rok 2022 dle důvodové
zprávy ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit plán oprav na místních komunikacích v roce 2023 ve Vítkově Z: VOS
a jeho místních částech.
T: 2/2023

2506/65

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření TS na lesním hospodářském celku Lesy
města Vítkova ke dni 31.12.2021 a výhled hospodaření s městskými lesy pro
rok 2022, předložená Technickými službami města Vítkov p. o., Dělnická 705,
749 01 Vítkov.
2. Ukládá předložit vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o za rok
Z: VOS
2022 a výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2023.
T: 2/2023

2507/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o hospodaření TS na lesním
hospodářském celku Lesy města Vítkova ke dni 31.12.2021 2021 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2022, předložená Technickými službami
města Vítkov p. o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov.

2508/65

1. Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkov, p. o., Dělnická 705,
749 01 Vítkov o předpokládaných pracích v lese pro rok 2022.
2. Ukládá předložit zprávu o provedených pracích za 1. pololetí roku 2022 včetně Z: ŘTS
finančního vyhodnocení.
T: 7/2022

2509/65

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti silničního hospodářství za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti silničního hospodářství za rok 2022.

2510/65

2511/65

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství v působnosti obce
s rozšířenou působností Vítkov za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství v působnosti obce
s rozšířenou působností Vítkov za rok 2022.
1. Souhlasí s přijetím daru 3D tiskárny v hodnotě 26 990 Kč pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvkovou organizaci, Komenského 754, 749 01
Vítkov, IČO 69987181, od společnosti Prusa Research a.s., Partyzánská
188/7a, 170 00 Praha 7, IČO 06649114.
2. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, zapracovat dar od
společnosti Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, IČO
06649114, v hodnotě 26 990 Kč do účetnictví školy.
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2512/65

1. Schvaluje postup při výběru zpracovatele architektonicko – urbanistické
studie „Novostavby bytových domů na pozemcích p. č. 1737/2, 1740,
1741/1, a 1741/2 (1754), k. ú. Vítkov“ v souladu s vnitřním předpisem Města
Vítkova č. 9/2019 na základě provedeného průzkumu trhu.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
„zpracovatele architektonicko – urbanistické studie „Novostavby bytových
domů na pozemcích p. č. 1737/2, 1740, 1741/1, a 1741/2 (1754), k. ú. Vítkov“
v pořadí:
1. uchazeč: STAMEX,
1. uchazeč: ATELIER 38, s.r.o., Ostrava
2. uchazeč: Ing. arch. Martin Janda, architektonická kancelář, Frenštát pod
Radhoštěm
3. uchazeč: Ateliér Frýdek – projekční kancelář, Blanka a Boris Petrovovi,
Frýdek Místek
4. uchazeč: Ateliér Genius-loci, s. r.o, Ostrava.
3. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování architektonicko – urbanistické studie
„Novostavby bytových domů na pozemcích p. č. 1737/2, 1740, 1741/1, a
1741/2 (1754), k. ú. Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČO 00300870 a zhotovitelem ATELIER 38, s.r.o., Porážková
1424/20, 702 00 Ostrava, IČO 25858343, za celkovou smluvní cenu 314 600,Kč vč. DPH.
4. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na zpracování
Z: S, VOS
architektonicko – urbanistické studie „Novostavby bytových domů na
T: 2/2022
pozemcích p. č. 1737/2, 1740, 1741/1, a 1741/2 (1754), k. ú. Vítkov“ se
zhotovitelem ATELIER 38, s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO
25858343, za celkovou smluvní cenu 314 600,-. Kč DPH.

2513/65

1. Revokuje usnesení Rady města Vítkova č. 1985/51/3 ze dne 08. 06. 2021 ve
znění:
3. ukládá částku ve výši 108.544,74 Kč použít na opravu této komunikace.
2. Ukládá částku ve výši 108.544,74 Kč použít na opravu této komunikace
v roce 2022.

2514/65

1. Bere na vědomí dopis Záchranného kynologického týmu ČR z. s. zastoupený
: Záměr vybudování sutinového trenažeru pro výcvik
záchranářských psů v areálu bývalé školy SŠ Vítkov Podhradí.
2. Doporučuje zastupitelstvu města vydat souhlas s předloženým záměrem.

2515/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Senior Point Vítkov 2022“ v
celkové výši max. 99.900 Kč.

2516/65

1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2022.

2517/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města
na I. pol. roku 2022 v celkové výši 488 700 Kč vybraným subjektům.

2518/65

1. Doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Stipendijní řád Střední školy,
Odry, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2022.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace
na stipendium žáků školy pro školní rok 2022/2023 uzavřenou mezi Městem
Vítkov a organizací Střední škola, Odry, p. o., Sokolovská 647/1, 742 35
Odry, IČO 00577910, dle přiloženého návrhu.
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2519/65

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 481/8 ze dne 6. 11. 2019, smlouvu o
zřízení věcného břemene – práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc.
č. 1776 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní přípojky do bývalého areálu ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve
Vítkově, kdy Město Vítkov je povinným z věcného břemene, a spol. SERVIS24 Česká republika s. r. o., sídlo: Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO:
02229129, DIČ: CZ02229129, je oprávněnou z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Z: S,VFO
inženýrské sítě se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 5. 2022.
T: 5/2022

2520/65

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
, trvale bytem
a
, trvale bytem
o prodloužení termínu
výstavby garáže, na pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, o tři roky
z důvodu nesouhlasného stanoviska sousedních vlastníků a z velkého vytížení
projektantů.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu výstavby
garáže, na pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, o dva roky, dle důvodové
zprávy.

2521/65

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2022.

2522/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2022 rozpočtovým opatřením č. 2/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2523/65

1. Schvaluje plán finančních kontrol na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Ukládá starostovi města Vítkova zajistit realizaci kontrolních činností dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. Ukládá oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
Vítkov, jaké plánované kontrolní akce budou v roce 2022 v jejich příspěvkové
organizaci realizovány.
4. Ukládá oznámit příjemcům a žadatelům o veřejnou finanční podporu, jaké
plánované kontrolní akce budou v roce 2022 v jejich sídle realizovány.

Z: VFO
T: 2/2023

Z: S,VFO
T: 2022
Z: S,VFO
T: 2022
Z: S,VFO
T: 2022

2524/65

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2463/64 ze dne 1. 2. 2022 dodatek č. 1
mezi Městem Vítkovem a Health and Beauty shops s. r. o., IČO 06084567,
DIČ 06084567 se sídlem U Chodovského hřbitova 2368/3a, 149 00 Praha na
pronájem části pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře cca 12,72 m2
v k. ú. Vítkov, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. 3. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude T: 3/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2525/65

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2464/64 ze dne 1. 2. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem pozemku parc. č. 558/3 ostatní
plocha o výměře 308 m2 v k. ú. Vítkov, jako přístup k nemovitosti žadatele, za
cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 3/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
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2526/65

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2465/64 ze dne 1. 2. 2022
dodatek č. 1 mezi Městem Vítkovem a manž.
, nar.
, bytem
a
, nar.
,
bytem
na pronájem části
pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost o výměře cca 115 m 2 v k. ú. Nové
Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 3. 2022.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM T: 3/2022
o uzavření smlouvy platnosti.

2527/65

1. Bere na vědomí žádost
na pronájem části pozemku parc. č.
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. 13 odst. 4
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 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. 13 odst. 4 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 3/2022

2528/65

1. Bere na vědomí žádost Obchodně zemědělské společností ZEMPOL, spol. s r.
o., se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, IČO 42767881 na pacht pozemku
parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23 276 m2, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr propachtovat parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23
276 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k zemědělskému hospodaření, za cenu
2200,- Kč /ha/rok + DPH v zákonné sazbě, od 1. 10. 2022, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 3/2022

2529/65

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2468/64 ze dne 1. 2. 2022 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, IČO
, DIČ
, se sídlem
, na pacht:
parc. č. 137/6 orná půda o výměře 978 m2
parc. č. 137/7 orná půda o výměře 1116 m2
parc. č. 255/3 trvalý travní porost o výměře 2707 m 2
parc. č. 255/4 trvalý travní porost o výměře 1331 m 2
parc. č. 255/5 trvalý travní porost o výměře 7447 m 2
parc. č. 270/1 trvalý travní porost o výměře 7088 m 2
parc. č. 951 trvalý travní porost o výměře 1268 m 2
vše v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky k zemědělskému hospodaření, za
cenu 2200,- Kč /ha/rok + DPH v zákonné sazbě, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 3/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2530/65

1. Bere na vědomí žádost
a
na pronájem části
pozemku parc. č. 503/1 ostatní plocha o výměře cca 61 m 2, v k. ú. Vítkov, jako
zahradu, za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 13
odst. 4 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 503/1 ostatní plocha o výměře cca 61 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, od
roku 2002 ve výši 3 708,- Kč, každá ideální ½, dle důvodové zprávy.

Usnesení 65. schůze Rady města Vítkova ze dne 22. 02. 2022

Strana 7 (celkem 10)

3. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 503/1 ostatní
plocha o výměře cca 61 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 13 odst. 4 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
2531/65

2532/65

1. Bere na vědomí žádost
na pronájem části pozemku parc.
č. 2936/1 trvalý travní porost o výměře cca 10 m2, v k. ú. Vítkov, jako
pozemek zastavěný plechovou boudou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, přičemž
výsledné nájemné bude dle čl. 13 odst. 4 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na
dobu neurčitou.
2. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 2936/1 trvalý travní porost
o výměře cca 10 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný plechovou
boudou.
3. Ukládá informovat žadatelku o usnesení RM.
1. Bere na vědomí žádost Spolku Zálužné na výpůjčku pozemku parc. č. st. 87
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če
- kaple, v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit pozemek parc. č. st. 87 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 68 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če - kaple, v k. ú.
Nové Těchanovice, za účelem obvyklého užívání kaple, a to na dobu 10-ti let.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

2533/65

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 1888 m2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek, který tvoří jednotný funkční celek se stavbou
.
2. Doporučuje neschválit žádost
na slevu kupní ceny pozemku, dle
důvodové zprávy.

2534/65

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a manželi
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, na část
pozemku parc. č. 676/39 o výměře 132 m2, na část pozemku parc. č. 676/14
o výměře 96 m2 a na část pozemku parc. č. 676/18 o výměře 22 m 2 v k. ú.
Nové Těchanovice, dle geometrického plánu č. 618 – 128 / 2021, jako
pozemky kolem chaty žadatelů.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení od roku 2015 ve výši
3 241,Kč, dle důvodové zprávy, za užívání části pozemku parc. č. 676/39 ostatní
plocha o výměře 132 m2, za užívání části pozemku parc. č. 676/14 ostatní
plocha o výměře 96 m2 a za užívání části pozemku parc. č. 676/18 orná půda
o výměře 22 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky u chaty žadatelů.

2535/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trv. bytem
, na část pozemku parc. č. 676/14 o výměře 62 m2 v k. ú.
Nové Těchanovice, dle geometrického plánu č. 618 – 128 / 2021, jako pozemek
kolem chaty žadatelky.

2536/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trv. bytem
, na
pozemek parc. č. 2330/24 o výměře 120 m2 v k. ú. Vítkov, dle geometrického
plánu č. 3804 – 63 / 2021, jako pozemek kolem chaty žadatelky.
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Z: VFO
T: 3/2022

Z: VFO
T: 3/2022

Z: VFO
T: 3/2022

2537/65

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trv. bytem
, na pozemek parc. č. 2331/3 o výměře 115 m2 v k. ú. Vítkov, dle
geometrického plánu č. 3804 – 63 / 2021, jako pozemek kolem chaty
žadatelky.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení od roku 2012 ve výši 4 000,- Kč,
dle důvodové zprávy, za užívání části pozemku parc. č. 2331/1 trv. travní
porost o celkové výměře 15 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek
u chaty žadatelky.

2538/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 2937/7 o výměře 389 m2 v k. ú. Vítkov, dle
geometrického plánu č. 3795 – 20 / 2021, jako pozemek u chaty žadatele.

2539/65

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku na výstavbu garáže parc. č. 153/35 v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 153/35 o výměře 23
m2 v k.ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu 600,-kč/m2.

2540/65

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemků parc. č. 864/15 a části parc. č. 864/3 v k. ú.
Nové Těchanovice, jako zahrada u domu žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 864/77 o výměře
570 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, dle geometrického plánu č. 568 – 61 / 2018,
jako pozemek zahrady u domu žadatele, za kupní cenu 150,- Kč/m2.
3. Doporučuje schválit slevu 30 % z kupní ceny pozemku na část pozemku
o výměře 172 m2 (část pozemku parc. č. 864/3) a to kvůli svažitosti terénu.
4. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení od roku 2015 ve výši 6 884,- Kč,
dle důvodové zprávy, za užívání částí pozemků parc. č. 864/3 a parc. č. 864/15
o celkové výměře 570 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako zahrada u rodinného
domu žadatele.

2541/65

1. Bere na vědomí úpravu žádosti
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 2594/1 v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý
travní porost o výměře cca 400 m2 v k. ú. Vítkov – výměra bude upřesněna
geometrickým plánem, který na své náklady nechá vypracovat žadatelka, za
kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu 30% z kupní ceny na část pozemku, dle důvodové
zprávy.

2542/65

Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení od roku 2004 ve výši 52 709,- Kč,
dle důvodové zprávy, za užívání pozemku parc. č. 518 zahrada o výměře 1065
m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k výstavbě RD.

2543/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na
pozemek parc. č.
o výměře 21 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží
žadatelky.

2544/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 21 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
pod garáží žadatele.

Usnesení 65. schůze Rady města Vítkova ze dne 22. 02. 2022

Strana 9 (celkem 10)

2545/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 26 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
pod garáží žadatelky.

2546/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a manželi
, nar.
a
, nar.
oba trvale bytem
, na pozemek parc.
č.
o výměře 18 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů.

2547/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a manželi
, nar.
a
, nar.
oba trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 24 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů.

2548/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a manželi J
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů.

2549/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek pod garáží žadatelky.

2550/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 23 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
pod garáží žadatele.

2551/65

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 18 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
pod garáží žadatele.

2552/65

1. Bere na vědomí možnost dvou variant směny pozemků se Státním
pozemkovým úřadem za účelem rozšíření stavebních ploch v městském
majetku určených na výstavbu rodinných domů.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit obě varianty směny pozemků s SPÚ.

2553/65

Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2021.

2554/65

Bere na vědomí zápis z 20. jednání sportovního výboru konaného dne
16. 2. 2022.

2555/65

Bere na vědomí zápis + usnesení z 24. jednání finančního výboru konaného dne
16. 12. 2022

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 65. schůze Rady města Vítkova ze dne 22. 02. 2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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