USNESENÍ
34. schůze Rady města Vítkova konané dne 23. června 2020 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1209/34 do č. 1257/34)
Rada města:
1209/34 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 28. 5.
2020 a 18. 6. 2020.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 28. 5. 2020
a 18. 6. 2020.
1210/34

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání dopravní komise ze dne 11. 6.
2020.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání dopravní komise ze dne 11. 6.
2020.

1211/34

Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

1212/34 1. Bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Domova Odry, p.o.,
Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894.
2. Rozhodla neposkytnout dotaci na provoz Domova Odry, p.o., Hranická
410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894.
3. Ukládá informovat Domov Odry p.o., Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO
48804894 o neposkytnutí dotace.
1213/34

1. Rozhodla o přijetí daru techniky: Přenosové měřící zařízení Drager X-am
5000, včetně příslušenství – 1 kus, v celkové hodnotě 54.360,46,- Kč (včetně
DPH), za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Vítkovem o darování techniky: Přenosové měřící zařízení Drager
X-am 5000, včetně příslušenství – 1 kus, v celkové hodnotě 54.360,46,- Kč
(včetně DPH), za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Vítkova.
3. Pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy uzavřené mezi
Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem o darování techniky:
Přenosové měřící zařízení Drager X-am 5000, včetně příslušenství – 1 kus,
v celkové hodnotě 54.360,46,- Kč (včetně DPH), za účelem dovybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova.

Z: VOSV
T: 7/2020

Z: S,VOVS
T: 6/2020

1214/34

1. Bere na vědomí Závěrečný účet města Vítkova za rok 2019 sestavený ke dni
31. 12. 2019.
2. Bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Vítkova
za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
3. Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova udělit souhlas s celoročním
hospodařením města Vítkova za rok 2019, a to bez výhrad.

1215/34

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit účetní závěrku města Vítkova
sestavenou k 31. 12. 2019.

1216/34

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 8/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 8/2020 dle přílohy č. 1 důvodové
Z: VFO
zprávy.
T: 7/2020
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1217/34

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času
Vítkov, p. o. spočívající ve snížení provozního příspěvku o částku 23.738,32
Kč dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času
Vítkov, p. o. spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši 24.444, -Kč jako spolupodíl na pořízení automobilu.
3. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o. o změně
Z: VFO
závazných ukazatelů.
T: 7/2020

1218/34

Bere na vědomí změnu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 9/2020
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

1219/34

1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 190 m2
za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku a 26 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok jako
pozemek zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 190 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku a 26 m2 za cenu 7,Kč/m2/rok jako pozemek zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou.

1220/34

1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 264 m2
za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku a 8 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok jako
pozemek zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 272 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku a 8 m2 za cenu 7,Kč/m2/rok jako pozemek zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou.

Z: VFO
T: 8/2020

Z: VFO
T: 8/2020

1221/34

1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. st. 64/3 zastavěná plocha
a nádvoří zbořeniště o výměře 170 m2 za cenu 2,- Kč/m2/rok jako zahradu
u rodinného domu, v k. ú. Klokočov u Vítkova, přičemž výsledné pachtovné
bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 64/3 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře 170 m2, v k. ú.
Klokočov u Vítkova, za 3 roky zpětně. Úhrada bezdůvodného obohacení bude
provedena před podpisem pachtovní smlouvy.
3. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. st. 64/3 zastavěná Z: VFO
plocha a nádvoří zbořeniště o výměře 170 m2 za cenu 2,- Kč/m2/rok jako
T: 8/2020
zahradu u rodinného domu, v k. ú. Klokočov u Vítkova, přičemž výsledné
pachtovné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu
neurčitou.

1222/34

1. Rozhodla ukončit nájem na část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 110 m2 v k. ú. Vítkov, s
, nar.
, bytem
, dohodou ke dni 31. 8. 2020.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu, dle přiloženého návrhu.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu se jmenovanou, a to
nejpozději do 31. 8. 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
5. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 115 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku a 20 m2 za cenu 7,Kč/m2/rok jako pozemek zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, od. 1. 9.
2020, na dobu neurčitou.
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Z: VFO
T: 8/2020
Z: VFO
T: 8/2020
Z: VFO
T: 8/2020

1223/34

1224/34

1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 158 m2
za cenu 3,- Kč/m2/rok jako, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 158 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok jako, v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou.
1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 273 m2
za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku a 15 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok jako
pozemek zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 273 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku a 15 m2 za cenu 7,Kč/m2/rok jako pozemek zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou.

1225/34

Nedoporučuje ZM prodat 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 Zálužné čp. 71 a za účelem zachování a udržení
stávajícího porostu, koridoru pro zvěř a obecně poklidného stavu, za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2.

1226/34

Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 766 zahrada o výměře cca 590
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice za účelem chovu koní za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,/m2, dle důvodové zprávy.

1227/34

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 662/26 ostatní plocha o výměře 87 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e.
128 v Zálužné, chatoviště U Řeky, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,/m2.

1228/34

Doporučuje prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost v kat. území
Vítkov, a to dle geometrického plánu č. 3547-66/2020 díl „a“ o výměře 162 m2,
který je přisloučen k pozemku žadatelky parc. č. 2664 jako pozemek k rekreaci
u chaty žadatelky če. 81 v chatovišti U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 750,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle
důvodové zprávy.

1229/34

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 211/3 zahrada o výměře 264 m2, a část
pozemku parc. č. 209/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3346171/2019 pozemek parc. č. 209/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, v kat. území
Vítkov
, nar.
, trvale bytem O
9
, za kupní cenu ve výši Kč 12.144,-, dle důvodové zprávy.

1230/34

Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 791/7 zahrada a parc. č. 787/1
trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada u RD žadatelů čp. 63
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.

1231/34

Doporučuje ZM bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 1710 trvalý travní porost
o výměře 89 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města od České republiky Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ
CZ01312774, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 8/2020

Z: VFO
T: 8/2020

1232/34

Doporučuje koupit pozemky parc. č. 3206/1 ostatní plocha o výměře 458 m2,
parc. č. 3209/9 orná půda o výměře 16.227 m2 a parc. č. 3202/12 ostatní plocha
o výměře 596 m2 v kat. území Vítkov od
, nar.
,
2
bytem
, za kupní cenu do 30,- Kč/m .

1233/34

Bere na vědomí vyjádření Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561,
ke směně pozemků ze dne 12. 2. 2020 a ze dne 25. 5. 2020.

1234/34

1. Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 346/6 ze dne 26. 6. 2019:
„1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o směně pozemků mezi městem
Vítkovem a Českou republiku – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
IČ 70884561.
2. Souhlasí se směnou pozemku města parc. č. 766 zahrada
o výměře 2316 m2 v kat. území Nové Těchanovice dle var. III důvodové
zprávy.“
2. Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 347/6 ze dne 26. 6. 2019:
„Souhlasí v případě převodu pozemku parc. č. st. 90 zastavěná plocha
a nádvoří – zbor o výměře 691 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova z České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha, IČ: 69797111, na Českou republiku – Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30
Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zařadit tento pozemek do směny pozemků za
pozemek města parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat. území Nové
Těchanovice bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy. Ceny
směňovaných pozemků budou stanoveny znaleckými posudky, jenž nechá na
své náklady vyhotovit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.“

1235/34

Doporučuje ZM směnit část pozemku města parc. č. 766 zahrada v kat. území
Nové Těchanovice o výměře cca 1687 m2, která bude upřesněna geometrickým
plánem za pozemky parc. č. 717/1 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 718/2 zast. pl.
a nádvoří o výměře 660 m2, obě v kat. území Vítkov ve vlastnictví České
republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava–Zábřeh, IČO: 70884561. Ceny
směňovaných pozemků budou stanoveny znaleckými posudky, jenž nechá na své
náklady vyhotovit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

1236/34

Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 400/9 ze dne 16. 12. 2015,
schválit směnu pozemků města parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2, parc. č.
2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2 a parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2, vše
v kat. území Klokočov u Vítkova, za pozemek parc. č. 2872 ostpl. o výměře 530
m2 v kat. území Vítkov, ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, bez finančního vyrovnání, z důvodu
velké úspory na opravách komunikace v délce cca 2 km v porovnání s cca 60 m
a snížení nákladů na zimní údržbu. Většina objektů zpřístupněna touto cestou
leží v katastru obce Budišov nad Budišovkou. V místní části Podhradí přinese
směna zlepšení dopravní obslužnosti u bytových domů.

1237/34

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 1104/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem rekonstrukce
kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová – rekonstrukce kanalizace“, 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, zastoupené generálním ředitelem
m
, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, bude oprávněným z věcného
břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého posudku.
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2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu
za účelem rekonstrukce kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová –
rekonstrukce kanalizace“, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku
a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním
ředitelem
, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, jako
stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc.
č. 1104/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání
za účelem rekonstrukce kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová
– rekonstrukce kanalizace“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na
výprosu, smlouvu o právu umístit a provést stavbu, která bude součástí
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem
m
, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, jako stavebníkem, v pozemku
parc. č. 1104/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem rekonstrukce
kanalizace v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová – rekonstrukce kanalizace“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.

Z: VFO
T: 7/2020

1238/34

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 1104/1 ostatní plocha a parc. č. 1053 ostatní plocha v kat. území Vítkov za
účelem výměny vodovodu v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová – výměna
vodovodu“, 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, zastoupené generálním ředitelem
, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle
znaleckého posudku.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu
za účelem výměny vodovodu v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová – výměna
vodovodu“, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem
, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, jako
stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. Z: VFO
č. 1104/1 ostatní plocha a parc. č. 1053 ostatní plocha v kat. území Vítkov
T: 7/2020
k bezúplatnému užívání za účelem výměny vodovodu v rámci stavby „Vítkov,
ul. Nová – výměna vodovodu“
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na
výprosu, smlouvu o právu umístit a provést stavbu, která bude součástí
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem
m
, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, jako stavebníkem, v pozemcích
parc. č. 1104/1 ostatní plocha a parc. č. 1053 ostatní plocha v kat. území
Vítkov za účelem výměny vodovodu v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová –
výměna vodovodu“, dle přiloženého návrhu smlouvy.

1239/34

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Věcná břemena“.
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1240/34

1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na
období II. pololetí 2020.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období II. pololetí
2020.

Z: VOS
T: 12/2020

1241/34

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 6 o velikosti 3+1 na adrese Vítkov,
Selská č. p. 944,
nar.
, trv. bydliště
na základě článku V. odstavce 1, písm. f),
pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Ukládá přidělit
nar. 1
, trv. bydliště
, Z: ŘSBF
, byt č. 6 o velikosti 3+1 na adrese Vítkov, Selská č. T: 8/2020
p. 944.

1242/34

1. Souhlasí s přijetím daru 140 ks desinfekčních 50 ml roztoků Anti-COVID pro
Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Komenského
754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, od společnosti Zentiva, lékárenského
velkoobchodu PHARMOS a sítě lékáren Moje lékárna, IČ 49240030,
k posílení stávajícího hygienického zabezpečení provozu školy.
2. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, zapracovat dar od
společnosti Zentiva, lékárenského velkoobchodu PHARMOS a sítě lékáren
Moje lékárna, IČ 49240030 do účetnictví školy, a to v hodnotě 15 tis. Kč.

1243/34

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku Střediska volného času,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO: 73214892 dle
přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku Střediska volného času, příspěvkové
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO: 73214892 dle přiloženého
seznamu na Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas s vyřazením majetku Střediska
volného času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO:
73214892 z evidence a používání, dle důvodové zprávy.

1244/34

1. Schvaluje Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a úpravě vzájemných
práv a povinností a vztahů k třetím osobám mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, pro stavbu „Silnice III/4429 Vítkov rekonstrukce
mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná ve městě Vítkov“.
2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů
a úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO
00095711, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, pro stavbu „Silnice III/4429
Vítkov rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná ve městě
Vítkov“.

1245/34

1. Schvaluje Dodatek č. 3 Pachtovní smlouvy na areál městského koupaliště ve
Vítkově ze dne 12.9.2016 mezi Městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov a Technickými službami města Vítkova se sídlem Dělnická
705, 749 01 Vítkov, spočívající ve stanovení paušální výše ročního
pachtovného.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č.3 Pachtovní smlouvy na areál
městského koupaliště ve Vítkově ze dne 12.9.2016 mezi Městem Vítkov se
sídlem Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov a Technickými službami města Vítkova
se sídlem Dělnická 705,74901 Vítkov, spočívající ve stanovení paušální
částky výše ročního pachtovného.
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Z: ŘZŠaG
T: 6/2020

Z: VOS,S
T: 6/2020

Z: S,VOS,ŘTS
T: 7/2020

1246/34

1. Schvaluje snížení nájemného nebytových prostor pro nájemce, kteří splňují
podmínky Výzvy z programu COVID – Nájemné, o 30% z rozhodné částky za
rozhodné období.
2. Ukládá zabezpečit doručení podmínek Výzvy z programu COVID-Nájemné
Z: S,VOS,ŘTS,
všem nájemníkům nebytových prostor.
ŘSVČ,ŘSBF
T: 7/2020

1247/34

1. Schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace, IČO: 70996288 za mimořádné činnosti pro zajištění
provozu organizace v nouzovém stavu spojeném s pandemií Covid-19, ve
výši dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat ředitelce Mateřské školy Vítkov, příspěvková organizace,
Z: VOS
usnesení rady města.
T: 6/2020

1248/34

1. Schvaluje odměnu ředitelce Střediska volného času, Vítkov, příspěvkové
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, za mimořádné
činnosti pro zajištění provozu organizace v nouzovém stavu spojeném
s pandemií Covid-19, ve výši dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat ředitelce Střediska volného času, Vítkov, příspěvkové
organizace, usnesení rady města.

Z: VOS
T: 6/2020

1. Schvaluje odměnu řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181 za mimořádné
činnosti pro zajištění provozu organizace v nouzovém stavu spojeném
s pandemií Covid-19, za zajištění provozu po otevření nižšího stupně a školní
jídelny, přípravu přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek v souladu
s platnými hygienickými předpisy, ve výši dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, usnesení rady města.

Z: VOS
T: 6/2020

1. Schvaluje odměnu ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova,
příspěvkové organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov, IČO 00489557, za
mimořádné činnosti pro zajištění provozu organizace v nouzovém stavu
spojeném s pandemií Covid-19, ve výši dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvkové
organizace, usnesení rady města.

Z: VOS
T: 6/2020

1. Schvaluje odměnu řediteli Technických služeb města Vítkova, příspěvkové
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, za mimořádné činnosti pro zajištění
provozu organizace v nouzovém stavu spojeném s pandemií Covid-19, ve
výši dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat řediteli Technických služeb města Vítkova, příspěvkové
organizace, usnesení rady města.

Z: VOS
T: 6/2020

1249/34

1250/34

1251/34

1252/34

1. Bere na vědomí žádost ředitelky SBF o schválení nájemného u sociálních bytů
ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Schvaluje nájemné za užívání sociálních bytů ve vlastnictví Města Vítkova ve
výši 40 Kč za metr čtvereční.

1253/34

1. Schvaluje servisní smlouvu č. 490200317 programového vybavení CODEXIS
GREEN mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ
00300870 a společností ATLAS consulting spol. s.r.o, Výstavní 292/13, 702
00 Ostrava, Moravská Ostrava za celkovou smluvní cenu 175 000,- Kč bez
DPH. Smlouva je uzavřena na období od 1.10.2020 do 30.9.2025, přičemž
pokud nedojde k výpovědi smlouvy, bude tato automaticky prodloužena na
další pětileté období v souladu s bodem 7.2 uvedené smlouvy.
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2. Ukládá starostovi města podepsat servisní smlouvu č. 490200317
programového vybavení CODEXIS GREEN mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností ATLAS consulting
spol. s.r.o, Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava za celkovou
smluvní cenu 175.000,- Kč bez DPH.

Z: VVS
T: 7/2020

1254/34

1. Schvaluje vyřazení knih z městské knihovny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
2. Schvaluje prodej vyřazených knih za cenu 5,- Kč/ks dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit informaci o prodeji vyřazených knih na Facebooku
Z: VOK
a Vítkovském zpravodaji, na webových stránkách města.
T: 7/2020
4. Ukládá neprodané knihy zlikvidovat odvozem do sběrných surovin.
Z: VOK
T: 18.12.2020

1255/34

1. Schvaluje vyřazení majetku – přenosné ozvučovací techniky, v pořizovací
hodnotě 29.109, -- Kč, inventární číslo 4359.
2. Ukládá provést likvidaci přenosné ozvučovací techniky, inventární číslo 4359, Z: VOK
a to jako nebezpečný odpad.
T: 7/2020

1256/34

Doporučuje zastupitelstvu schválit v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních
prostředků pro místní části Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro
místní část Klokočov v celkové výši 190 000 Kč na účely uvedené v důvodové
zprávě.

1257/34

1. Bere na vědomí předkládanou smlouvu o NFV mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadatelkou o NFV dle příloh a důvodové
zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu o NFV mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadatelkou o NFV dle příloh a
důvodové zprávy.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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místostarosta
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