USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 4. listopadu 2020
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 802/15 do č. 843/15)
Zastupitelstvo města:
802/15 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 25. srpna, 15. září
a 6. října 2020.
803/15

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

804/15

1. Schvaluje memorandum mezi Moravskoslezským krajem, městem Vítkovem a Českou
republikou–Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výstavbě
hasičské zbrojnice ve Vítkově.
2. Ukládá starostovi memorandum podepsat.

805/15

1. Bere na vědomí informaci o projektu Centra inkluze, o.p.s. „Cesta k porozumění“.
2. Souhlasí s partnerstvím v projektu Centra inkluze, o.p.s. „Cesta k porozumění“.
3. Ukládá informovat Centrum inkluze, o.p.s. o rozhodnutí zastupitelstva města.

Z: S, VFO
T: 11/2020

Z: VOSV
T: 11/2020

806/15

1. Bere na vědomí žádost spolku Jezerní důl, z.s., Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov
nad Budišovkou o převod majetku Imaginária břidlice.
2. Ukládá zahájit kroky vedoucí k převodu majetku:
Z: VOK,VFO
a) Projednání žádosti Likvidační komisí.
T: 12/2020
b) Předložit radě města návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené
mezi městem a Bílou holubicí s.r.o., Za Humny 1357/44, 747 05 Opava – Kateřinky.
c) Předložit radě města návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce se Střediskem volného
času, p.o., ČSA 325, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
d) Připravit smlouvu o převodu majetku z města Vítkova na Jezerní důl, z.s.
e) Předání majetku novému provozovateli.

807/15

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
, a vymezení zastavitelné plochy pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 346/1
(orná půda) k.ú. Klokočov u Vítkova z plochy smíšené nezastavěného území – přírodní.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana
a projednat změnu územního
Z: VOVÚPŽP
plánu až na základě obdržení více požadavků.
T: 11/2020

808/15

1. Neschvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala paní
, a vymezení pozemku parc. č. 3186/9 k.ú. Vítkov z plochy zemědělské do
plochy smíšené obytné - vesnické.
2. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 11/2020

809/15

1. Rozhodlo o pořízení „Změny č. 2 regulačního plánu „Lokalita Skřivánčí pole,
Budišovská ulice“ za účelem jeho zrušení (dle důvodové zprávy).
2. Stanoví, že „Změna č. 2 regulačního plánu „Lokalita Skřivánčí pole, Budišovská ulice““
bude pořízena zkráceným postupem podle ustanovení § 72 a násl. stavebního zákona.
3. Ukládá pořizovateli zpracovat „Návrh Změny č. 2 regulačního plánu „Lokalita Skřivánčí Z: VOVÚPŽP
pole, Budišovská ulice““.
T: 2/2021

810/15

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

811/15

Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2020/2021.

812/15

Bere na vědomí zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově a jeho místních
částech v období 2020/2021.
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813/15

Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova p. o., o provozu městského
koupaliště v roce 2020.

814/15

1. Bere na vědomí návrh na vyřazení drobného majetku SBF Vítkov p. o. se sídlem
Opavská č. p. 21, IČ: 00489557 z operativní evidence a DDHM s pořizovací cenou
vyšší než 20 000,- Kč a to patní měření tepla Wolkerova C1, dle důvodové zprávy.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská č. p. 21,
IČ: 00489557a to patní měření tepla Wolkerova C1, na Město Vítkov.
3. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská
č. p. 21, IČ: 00489557 a to patního měření tepla Wolkerova C1.
4. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská č. p. 21,
IČ: 00489557a to patní měření tepla Wolkerova C1.

Z: ŘSBF
T: 11/2020

815/15

1. Schvaluje přijetí dotace ve výši 3 626 131,02 Kč na projekt „Vítkov – door to door
systém sběru a svozu odpadů“ z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020.
2. Souhlasí s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS/SMVS:
115D314021647 na financování projektu „Vítkov – door to door systém sběru a svozu
odpadů“ z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020.

816/15

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení paní
,
bytem
na zhotovení plynového topení a výstavbu plotu u rodinného
domu na adrese
, ve výši 200.000, -- Kč a dobou splatnosti 8 let při
úrokové sazbě 2 % p. a.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov a paní Z: VFO,S
, bytem
na zhotovení plynového topení a T: 11/2020
výstavbu plotu u rodinného domu na adrese
, ve výši 200.000, -- Kč
a dobou splatnosti 8 let při úrokové sazbě 2 % p. a.

817/15

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení panu
, bytem
na výměnu oken a rekonstrukci kanalizační přípojky u rodinného
domu na adrese
, ve výši 210.000, -- Kč a dobou splatnosti 10 let
při úrokové sazbě 2 % p. a.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov a
panem
, bytem
na výměnu oken a rekonstrukci
kanalizační přípojky u rodinného domu na adrese
, ve výši
210.000, -- Kč a dobou splatnosti 10 let při úrokové sazbě 2 % p. a.

818/15

1. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Technické
služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494 ze dne 16. 12. 2019 dle předloženého
protokolu.
2. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Základní
škola a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181 ze dne 2. 12. 2019 dle předloženého
protokolu.
3. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Středisko
volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, ze dne 2. 12. 2019 dle předloženého
protokolu.
4. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Mateřská
škola Vítkov, p. o., IČO: 70996288, ze dne 11. 6. 2020 dle předloženého protokolu.
5. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Správa
bytového fondu města Vítkova, p. o., IČO: 00489557, ze dne 11. 6. 2020 dle
předloženého protokolu.
6. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s., IČO: 44941412, ze dne 10. 6. 2020 dle předloženého
protokolu.
7. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Charita
Odry, IČO: 62351052, ze dne 16. 7. 2020 dle předloženého protokolu.

819/15

Bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit u Města Vítkov,
IČO: 00300870, provedené dne 3. 6. 2020 dle předloženého zápisu.
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Z: VFO,S
T: 11/2020

820/15

1. Schvaluje výmaz věcných práv – výhrady práva zpětné koupě a předkupního práva,
z nichž je oprávněno město Vítkov, a povinna
, nar.
,
bytem
, u pozemku parc. č. 3207/36 orná půda o výměře 745
m2 v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu dohody.
2. Ukládá podepsat dohodu o výmazu věcných práv se jmenovanou, a to nejpozději do
31. ledna 2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro zavinění žadatelky,
pozbude usnesení ZM o uzavření dohody s touto žadatelkou platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2021

821/15

1. Bere na vědomí žádost
,a

, nar.
, trvale bytem
, nar.
, trvale bytem
, jako zástavci, o souhlas se zřízením zástavního práva
k pozemku parc. č. 1304/4 orná půda o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov, se
zástavním věřitelem spol. Česká spořitelna, a. s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, tak jak je uvedeno v přiložené Smlouvě o zřízení zástavního
práva k nemovitostem č. ZN/0728428149.
2. Souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1304/4 orná půda o výměře
1339 m2 v kat. území Vítkov, pro spol. Česká spořitelna, a. s., IČO: 45244782, se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, tak jak je uvedeno v přiložené Smlouvě o zřízení
zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0728428149.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Z: VFO
T: 12/2020

822/15

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 518 zahrada a parc.
č. 539/4 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování elektropřípojky
v rámci stavby „Vítkov, Budišovská, p. č. 518, NNK, IV-12-8018219/1“, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM/II-225/2019
,
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 47195355, bude oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 4.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu umístit
a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a 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-225/2019
, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 47195355,
bude oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 518 zahrada a parc. č. 539/4
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování elektropřípojky v rámci stavby
„Vítkov, Budišovská, p. č. 518, NNK, IV-12-8018219/1“, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
Z: S,VFO
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností a to nejpozději do 31. ledna T: 1/2021
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

823/15

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcné břemeno v pozemcích parc. č. 7/1 zahrada, parc.
č. 401/1 ostatní plocha, parc. č. 430/1 ostatní plocha, parc. č. 446/5 ostatní plocha, parc.
č. 3235/6 ostatní plocha a parc. č. 3235/9 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
vybudování přeložek inženýrských sítí v rámci stavby „Rozšíření parkovací plochy
prodejny Lidl čp. 1010 Vítkov“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene
a spol. Lidl Česká republika v. o. s., IČO 26178541, DIČ CZ26178541, se sídlem
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zast. statutárním orgánem Lidl Holding s. r. o., IČO
26135094, DIČ CZ26135094, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová
náhrada bude stanovena dle znaleckého posudku.
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2. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu umístit a
provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. Lidl
Česká republika v. o. s., IČO 26178541, DIČ CZ26178541, se sídlem Nárožní 1359/11,
158 00 Praha 5, zast. statutárním orgánem Lidl Holding s. r. o., IČO 26135094, DIČ
CZ26135094, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 7/1 zahrada,
parc. č. 401/1 ostatní plocha, parc. č. 430/1 ostatní plocha, parc. č. 446/5 ostatní plocha,
parc. č. 3235/6 ostatní plocha a parc. č. 3235/9 ostatní plocha v kat. území Vítkov za
účelem vybudování přeložek inženýrských sítí v rámci stavby „Rozšíření parkovací
plochy prodejny Lidl čp. 1010 Vítkov“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou společností a to nejpozději do 31. ledna
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 1/2021

824/15

1. Bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci, včetně přílohy č. 1 – Plánovací smlouvy
o společném postupu pro přípravu parcel k výstavbě rodinných domů v lokalitě ul.
Boženy Němcové.
2. Rozhodlo připravit stavební parcely na pozemku parc. č. 2496/49 v k. ú. Vítkov.
3. Rozhodlo směnit části pozemku parc. č. 2496/49 v k. ú. Vítkov o výměře cca 850 m2 ve
vlastnictví města Vítkova (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za části
pozemků parc. č. 364 v k. ú. Vítkov o výměře cca 850 m2 a pozemek parc. č. 363 o
výměře 291 m2 ve vlastnictví pana
, nar.
, bytem
, z důvodu získání přístupu k pozemku města, výstavby nových rodinných
domů a možnosti připravit další stavební pozemky.
4. Ukládá zveřejnit záměr směnit části pozemku parc. č. 2496/49 v k. ú. Vítkov o výměře Z: VFO
cca 850 m2 ve vlastnictví města Vítkova (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) T: 11/2020
za části pozemků parc. č. 364 v k. ú. Vítkov o výměře cca 850 m2 a pozemek parc. č. 363
o výměře 291 m2 ve vlastnictví pana
.

825/15

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2289/44 orná půda o výměře 5 m2 v kat. území
Vítkov
, nar.
,a
, nar.
, oba trvale bytem
, jako zahrada u RD
žadatelů
, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2289/44 orná půda o výměře 5 m2 v kat. Z: VFO
území Vítkov jako zahrada u RD žadatelů
, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč T: 11/2020
2
600,-/m .

826/15

1. Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 200
m2 kat. území Vítkov
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 217 ve Vítkově –
Podhradí, chatoviště U Dubu.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí ZM.

827/15

1. Revokuje usnesení ZM č. 737/13 ze dne 24. 6. 2020:
„1. Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost o výměře 855 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatele v
a za účelem zachování a udržení stávajícího
porostu, koridoru pro zvěř a obecně poklidného stavu, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 150,-/m2.“
2. Revokuje usnesení ZM č. 737/13 ze dne 24. 6. 2020:
„1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost v kat. území Nové
Těchanovice
, nar.
, trvale bytem
,
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatele –
scelení pozemků za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost v kat.
území Nové Těchanovice
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatele – scelení pozemků za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2.“
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Z: VFO
T: 11/2020

828/15

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost o výměře 855 m2 v kat.
území Nové Těchanovice
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatele za základní kupní cenu dle „Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí města“.
2. Schvaluje slevu kupní ceny
, nar.
, trvale bytem
, ve výši 30 % z důvodu svažitosti prodávaného pozemku parc.
č. 864/65 trvalý travní porost o výměře 855 m2 v kat. území Nové Těchanovice, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost v kat. území
Nové Těchanovice
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatele za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 105,-/m2 pro svažitou prodávaného
pozemku.

Z: VFO
T: 11/2020

829/15

1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 1148/1 zahrada o výměře 337 m2, parc. č. 1152/1
trvalý travní porost o výměře 668 m2 a parc. č. 1156/3 ostatní plocha o výměře 219 m2
v kat. území Vítkov
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, a to každému id. ½ těchto pozemků, jako pozemky k výstavbě RD
v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 +
DPH v zákonné výši, tj. Kč 126,-, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předložit návrh kupní smlouvy, ve které bude vyspecifikováno, do kdy a jaké
Z: S,VFO
terénní úpravy město provede, aby byl zajištěn přístup na prodávaný pozemek z veřejné T: 3/2021
komunikace.

830/15

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1144/1 zahrada o výměře 1124 m2 v kat. území
Vítkov
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek výstavbě RD v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši, tj. Kč 126,-, celkem
tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předložit návrh kupní smlouvy, ve které bude vyspecifikováno, do kdy a jaké
Z: S,VFO
terénní úpravy město provede, aby byl zajištěn přístup na prodávaný pozemek z veřejné T: 3/2021
komunikace.

831/15

1. Schvaluje darovací smlouvu č. OP/18/j/2020/TSÚ/Rol na bezúplatné nabytí silnice
III/4428 Wolkerova ul. ve Vítkově vybudované na pozemku parc. č. 668/1 ostatní plocha
– ostatní komunikace v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od
Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO
70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, dle návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat darovací smlouvu se jmenovanou organizací, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. prosince 2020.
T: 12/2020

832/15

Schvaluje sazbu poplatku na rok 2021 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 588 Kč.

833/15

Bere na vědomí zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1. 11. 2019 do 31. 10.
2020.

834/15

1. Schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje Plány práce výborů a Plán kontrol finančního a kontrolního výboru pro rok
2021.
3. Ukládá vyplatit peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši dle důvodové
zprávy.
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Z: VVS
T: 12/2020

4. Ukládá předložit zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1. 11. 2020 do
31. 10. 2021 včetně návrhů peněžního plnění.
835/15

1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2021.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2022.

Z: MS
T: 10/2021
Z: T
T: 11/2021

836/15

1. Schvaluje Smlouvu č. 2020/171 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a panem
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2020/171.
Z: S,VOVS
T: 11/2020

837/15

1. Schvaluje Smlouvu č. 2020/172 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a panem
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2020/172.
Z: S,VOVS
T: 11/2020

838/15

1. Schvaluje Smlouvu č. 2020/173 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a panem
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá místostarostovi města podepsat smlouvu č.2020/173.
Z: MS,VOVS
T: 11/2020

839/15

1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Klokočov v celkové výši
80 000 Kč na účely uvedené v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Klokočova o usnesení zastupitelstva.
Z: MS
T: 11/2020

840/15

1. Rozhodlo navýšit roční finanční prostředky pro místní část Zálužné o účelovou částku
6 000 Kč určenou pouze k úhradě pronájmu prostor pro aktivity osadního výboru na rok
2021.
2. Ukládá zapracovat částku do rozpočtu.
3. Ukládá informovat předsedu osadního výboru o navýšení finančních prostředků.

841/15

1. Rozhodlo navýšit pro rok 2020 finanční prostředky pro místní část Zálužné na úhradu
nájmu dle důvodové zprávy o 2 000 Kč.
2. Ukládá připravit rozpočtové opatření.
3. Ukládá informovat předsedu osadního výboru o navýšení finančních prostředků.

842/15

Bere na vědomí možnost vzniku nové příspěvkové kulturní organizace dle důvodové
zprávy.
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Z: VFO
T: 11/2020
Z: MS
T: 11/2020

Z: VFO
T: 11/2020
Z: MS
T: 11/2020

843/15

Bere na vědomí zápis a usnesení z 15. jednání finančního výboru konaného dne 2.11.2020.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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