USNESENÍ
41. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. listopadu 2020 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1486/41 do č. 1520/41)
Rada města:
1486/41 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1487/41

1488/41

1489/41

1490/41

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu VISK3, na pořízení výpočetní
techniky pro pobočku městské knihovny ve Vítkově – Klokočov.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z programu VISK3, na pořízení výpočetní
techniky pro pobočku městské knihovny ve Vítkově – Klokočov.
1. Schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů v regionálním knihovním
systému Tritius REKS mezi obcí Větřkovice, 747 43 Větřkovice 197,
IČO 00849740 a městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO
00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Schvaluje Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově
s platností od 1. 1. 2021.
2. Ukládá nová pravidla zveřejnit na webu města.
1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu (Adventní koncert
) mezi městem Vítkov a
,
,
, IČO
.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 12/2020

Z: S,VOK
T: 12/2020

Z: VOK
T: 12/2020

Z: S,VOK
T: 11/2020

1491/41

Bere na vědomí zprávu o využití prostor kulturního domu, kina a knihovny.

1492/41

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 15/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 15/2020 dle přílohy č. 1
Z: VFO
předloženého materiálu.
T: 12/2020

1493/41

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizaci Technické služby města
Vítkova, p. o., IČO: 00037494, spočívající ve snížení provozního příspěvku
o částku 1.870.895, -- Kč a zároveň změnu závazného ukazatele spočívající ve
snížení odvodů z investičního fondu organizace o částku 1.870.895, -- Kč.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova o změně
Z: VFO
závazných ukazatelů.
T: 12/2020

1494/41

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit smlouvu o návratné finanční
výpomoci mezi Městem Vítkov a organizací Základní škola a gymnázium
Vítkov, p. o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181, ve výši 1.000.000, -Kč na předfinancování projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014517 s názvem
PC učebna.

1495/41

1. Bere na vědomí změnu využití financí z fondu investic Základní školy
a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 69987181, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele ZŠaG Vítkov, Mgr. Miroslava Bučánka,
o usnesení rady města.
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Z: VOS
T: 11/2020

1496/41

Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 1039/1 orná půda
o výměře cca 1250 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova jako pozemek k výstavbě RD, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 150,-- Kč/m2 a úhradu nákladů za vypracování geometrického plánu
kupujícím.

1497/41

Doporučuje zastupitelstvu města koupit část pozemku parc. č. 1034 a pozemek
parc. č. 1044/6 v k. ú. Klokočov u Vítkova od
, bytem
,
a část pozemku parc. č. 1044/1 v k. ú. Klokočov
u Vítkova od
, bytem
,
za
účelem scelení pozemků a přípravu stavebních parcel.

1498/41

Doporučuje zastupitelstvu města požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný
převod pozemku parc. č. 2568/1 v k. ú. Klokočov u Vítkova do vlastnictví Města
Vítkova.

1499/41

1. Rozhodla vypůjčit pozemek parc. č. 670/19 ostatní plocha o výměře 365 m2
v k. ú. Vítkov, k realizaci „Redislokace pošty 749 01 Vítkov 1, Těchanovická
325, Vítkov“, na dobu určitou do 31. 12. 2023.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr vypůjčit pozemek parc. č. 670/19 ostatní plocha
2
o výměře 365 m v k. ú. Vítkov, k realizaci „Redislokace pošty 749 01 Vítkov T: 12/2020
1, Těchanovická 325, Vítkov“, na dobu určitou do 31. 12. 2023.

1500/41

1. Schvaluje Výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na „TDI a BOZP Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes
potok Čermná v obci Vítkov“, dle zprávy o hodnocení nabídek Správou silnic
Moravskoslezského kraje.
2. Schvaluje Příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti a koordinátora
BOZP stavby „Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok
Čermná v obci Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 a Road control
systémem, a. s., Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava, IČO 27796558 za smluvní
cenu 635 371,- Kč vč. DPH.
Z: VOS
3. Ukládá starostovi města podepsat Příkazní smlouvu na výkon inženýrské
činnosti a koordinátora BOZP stavby „Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu T: 11/2020
ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám.
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870, Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČO 00095711 a Road control systémem, a. s., Sládkova 1920/14,
702 00 Ostrava, IČO 27796558.

1501/41

1. Bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor na ulici Oderská 902 –
70 m2, II. patro – kanceláře – Smíšeného pěveckého sboru Komenský, z.s.
Dělnická 1006, 749 01 Vítkov a paní
,
,
,
.
Z: VOS,MS
2. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu mezi Technickými službami města
T: 12/2020
Vítkov, p.o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov a Smíšeným pěveckým sborem
Komenský, z.s., Dělnická 1006, 749 01 Vítkov a paní
,
,
,
o pronájmu nebytového
prostoru na ulici Oderská 902, 74901 Vítkov – kanceláře 70 m2.

1502/41

Bere na vědomí uzavření smlouvy o spolupráci mezi Základní školou
a gymnáziem Vítkov, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181 a Prusa
Research a.s., Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, IČO 06649114, na výpůjčku
3D tiskárny, dle důvodové zprávy.
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1503/41

1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Programu na podporu aktivit
v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt
“Mezinárodní mistrovství ČR ve štípání břidlice“.
2. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Programu na podporu aktivit
v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt
“Mezinárodní mistrovství ČR ve štípání břidlice“.

Z: VOS
T: 12/2020

1504/41

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 5 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov,
Budišovská č. p. 251, paní
, nar.
, trv. bydliště
na základě článku V. odstavce 1., písmene a) pravidel
pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Ukládá přidělit paní
nar.
, trv. bydliště
, Z: ŘSBF
, byt č. 5 o velikosti 2+1, na adrese Vítkov, Budišovská č. p.
T: 2/2021
251.

1505/41

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov,
Komenského č. p. 754, paní
, nar.
, trv.
bydliště
,
na základě článku V. odstavce 1., písmene
f) pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Ukládá přidělit paní
, nar.
, trv. bydliště
,
, byt č. 1 o velikosti 2+1, na adrese Vítkov,
Komenského č. p. 754.

1506/41

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov,
Dělnická č. p. 673, paní
, nar.
, trv. bydliště
,
.
2. Ukládá přidělit paní
nar.
, trv. bydliště
,
, byt č. 3 o velikosti 2+1, na adrese Vítkov, Dělnická č. p.
673.

Z: ŘSBF
T: 1/2021

Z: ŘSBF
T: 1/2021

1507/41

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov,
Klokočovská č. p. 223, panu
, nar.
, trv. bydliště
,
na základě článku IV. odstavce 1., písmene b)
pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Ukládá přidělit panu
nar.
, trv. bydliště
Z: ŘSBF
,
, byt č. 3 o velikosti 2+1, na adrese Vítkov,
T: 1/2021
Klokočovská č. p. 223.

1508/41

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 na adrese Vítkov,
Klokočovská č. p. 223, panu
, nar.
, trv. bydliště
,
na základě článku V. odstavce 1., písmene e)
pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Ukládá přidělit panu
, nar.
, trv. bydliště
, Z: ŘSBF
, byt č. 4 o velikosti 1+1, na adrese Vítkov, Klokočovská
T: 4/2021
č. p. 223.

1509/41

Ukládá prověřit nájemní smlouvy na pronájem bytů, které jsou vázané na výkon
práce.

1510/41

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 1, o velikosti 3+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Komenského č. p. 146, paní
nar.
, trv. bydl.
.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 1 o velikosti 3+1 ve
Vítkově, v domě na ulici Komenského č. p. 146, s paní
,
nar.
trv. bydl.
.
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Z: Byt. komise,
VOS
T: 2/2021

Z: ŘSBF
T: 12/2020

1511/41

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 2, o velikosti 2+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Komenského č. p. 146, panu
nar.
, trv.
bydl.
.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 2 o velikosti 2+1 ve
Vítkově, v domě na ulici Komenského č. p. 146, s panem
, nar.
trv. bydl.
.

Z: ŘSBF
T: 12/2020

1512/41

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 3, o velikosti 3+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Komenského č. p. 146, panu
nar.
, trv.
bydl.
.
Z: ŘSBF
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 3 o velikosti 3+1 ve
T: 12/2020
Vítkově, v domě na ulici Komenského č. p. 146, s panem
, nar.
trv. bydl.
.

1513/41

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 4, o velikosti 2+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Komenského č. p. 146, panu
nar.
, trv.
bydl.
.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve
Vítkově, v domě na ulici Komenského č. p. 146, s panem
,
nar.
trv. bydl.
.

1514/41

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 5, o velikosti 2+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Komenského č. p. 146, paní
nar.
, trv.
bydl.
.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve
Vítkově, v domě na ulici Komenského č. p. 146, s paní
,
nar.
trv. bydl.
.

Z: ŘSBF
T: 12/2020

Z: ŘSBF
T: 12/2020

1515/41

1. Bere na vědomí žádost pana
, bytem
,
, jako nájemce nebytových prostor – restaurace na tribuně – o možnosti
umořování nájmu nebytových prostor.
2. Ukládá prověřit a zhodnotit stav a výši investice do nebytových prostor
Z: VOS,ŘSVČ
restaurace na tribuně.
T: 12/2020

1516/41

1. Bere na vědomí petici občanů za výstavbu chodníku na ul. Dělnická – horní
část, ze dne 2.11.2020.
2. Ukládá prověřit možnosti zřízení retardérů na ulici Dělnická, případně
výstavbu chodníku v horní části ulice Dělnická.

1517/41

Z: VOS,S
T: 2/2021

1. Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1. ke Smlouvě o umístění zařízení
č. VVIT1GB ze dne 25.1.2020 a jeho dodatku č. 1 mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov a Vodafone Czech Republic a.s., náměstí
Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001.
2. Ukládá zveřejnit na úřední desce města Vítkova záměr o uzavření Dodatku
Z: VOS
č. 1. ke Smlouvě o umístění zařízení č. VVIT1GB ze dne 25.1.2020 mezi
T: 12/2020
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov a Vodafone Czech
Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČO 25788001,
který řeší:
a) Pronajímatel a nájemce se dohodli, že v úvodní uvozovací části – větě
smlouvy (těsně před začátkem Čl.1) a případně i v dalších odstavcích smlouvy
se vypouští slova “veřejné radiotelefonní sítě GSM 1800/900“ a nahrazují se
slovy „veřejné sítě elektronických komunikací“.
b) Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 5 smlouvy se doplňuje o nový
odst. 6 následujícího znění:
„Pronajímatel může kontaktovat nájemce ve věcech placení nájemného
a v ostatních věcech týkajících se užívání předmětných prostor
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prostřednictvím e-mailu: najmy.cz@vantagetowers.com. Zaslání e-mailové
zprávy na uvedenou adresu nenahrazuje písemný úkon.
Nájemce může kontaktovat pronajímatele prostřednictvím e-mailu:
podatelna@vitkov.info nebo na tel. 556 312 200.“
c) Pronajímatel a nájemce se dohodli na tom, že čl. 6 v části A smlouvy se
doplňuje o nový odst. 12 následujícího znění:
„Nájemce je oprávněn umožnit užívání (podnájem) předmětu nájmu jinému
provozovateli sítě elektronických komunikací za účelem umístění a
provozování zařízení sítě elektronických komunikací takového provozovatele
sítě elektronických komunikací.“
1518/41

1519/41

1520/41

1. Schvaluje odpisový plán organizace Technické služby města Vítkova, p.o.,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov na rok 2020 dle přílohy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném
odpisovém plánu.
1. Schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu domu č.p. 902, ulice
Oderská, Vítkov, o výměře 184 m2 a odstavná plocha o výměře 325m2, za
účelem provozování autoservisu, panu
, bytem
,
, na dobu neurčitou s výší měsíčního nájmu 7.500,-Kč bez
DPH + energie a služby.
2. Ukládá Technickým službám města Vítkov, p.o., Dělnická 705 , 749 01
Vítkov uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu
domu č.p. 902, ulice Oderská, 749 01 Vítkov, o výměře 184 m2 a odstavná
plocha o výměře 325m2, za účelem provozování autoservisu, panu
, bytem
,
, na dobu neurčitou s výší
měsíčního nájmu 7.500,-Kč bez DPH + energie a služby.
1. Bere na vědomí možnost změny pravidel pro pronájem bytů.
2. Ukládá předložit návrh nových Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví
Města Vítkova, která zahrnují princip rozdělení bytů do kategorií a umožňují
soutěžení nájmu.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOS,ŘTS
T: 12/2020

Z: VOS,ŘTS
T: 12/2020

Z: VOS,př. BK
T: 2/2021

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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