USNESENÍ
70. schůze Rady města Vítkova konané dne 7. června 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2770/70 do č. 2825/70)
Rada města:
2770/70 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2771/70

Bere na vědomí vydání Změny č. 3 územního plánu Vítkova vydaného dne
16. 7. 2014 dle důvodové zprávy.

2772/70

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podala Vítkovská zemědělská s.r.o. na změnu části plochy SR-smíšené obytné
rekreační na plochu RH-hromadné rekreace na pozemcích parc.č. 2110/9,
2110/3 a 2110/11 k.ú. Klokočov u Vítkova.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové
zprávy.

2773/70

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města
Vítkova na změnu části plochy smíšené nezastavěného území přírodní a
rekreační na pozemcích parc. č. 864/11 a 864/49 k. ú. Nové Těchanovice na
plochu rodinné rekreace.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové
zprávy.

2774/70

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu RENESYstavební firma s.r.o. na změnu části plochy pro fotovoltaickou elektrárnu na
pozemku parc.č. 1329/5 k.ú. Vítkov na plochu pro bydlení a plochu ochranné
veřejné zeleně.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové
zprávy.

2775/70

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě Participativního rozpočtu na rok 2022.
2. Doporučuje schválit Pravidla participativního rozpočtu města Vítkova na rok
2023.

2776/70

1. Revokuje usnesení rady města č. 2274/59 ze dne 16. 11. 2021:
„1. Bere na vědomí žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená firmou TRABBAU, a. s., Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek Místek, IČO: 28582675, na zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č.
1039/1 a 1044/4, oba pozemky v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem připojení
novostavby rodinného domu na veřejný rozvod elektrické energie, dle
důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti za úplatu v pozemcích
parc. č. 1039/1 orná půda a 1044/4 ostatní plocha, oba pozemky v k. ú.
Klokočov u Vítkova, za účelem připojení novostavby rodinného domu na
veřejný rozvod elektrické energie v rámci akce „Klokočov, p. č. 1039/3, rozš.
NN“, 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,
IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou TRABBAU, a. s.,
Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 28582675, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněná.“
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2. Rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti za úplatu v pozemcích parc.
č. 1039/1 orná půda a 1044/4 ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Klokočov
u Vítkova, za účelem připojení novostavby rodinného domu na veřejný rozvod
elektrické energie v rámci akce „Klokočov, p. č. 1039/3, rozš. NN“, 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, IČO: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou TRABBAU, a. s., Kostíkovo nám. 639,
738 01 Frýdek - Místek, IČO: 28582675, bude oprávněnou z věcného břemene
za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu,
který na své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněná.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
za úplatu v pozemcích parc. č. 1039/1 orná půda a 1044/4 ostatní plocha, oba
pozemky v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem připojení novostavby
rodinného domu na veřejný rozvod elektrické energie v rámci akce „Klokočov,
p. č. 1039/3, rozš. NN“, 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou
TRABBAU, a. s., Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek - Místek, IČO:
28582675, bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu
služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady
nechá vypracovat budoucí oprávněná.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
a dohodu o umístění stavby se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
T: 9/2022
2777/70

1. Revokuje usnesení rady města č. 2622/67 ze dne 5. 4. 2022:
„1/žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě
plné moci č. PM-280/2021 společnost SUNFIN PRAHA, s.r.o. se sídlem Olgy
Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096, DIČ: CZ28953096,
na zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 370/1, 364/2, 364/3, 2496/49
a 2496/70, v k. ú. Vítkov, za účelem nového zemního kabelového vedení NN,
dle důvodové zprávy.
2/o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemcích parc. č. 370/1,
364/2, 364/3, 2496/49 a 2496/70, v k. ú. Vítkov, za účelem nového zemního
kabelového vedení NN, 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné
moci č. PM-280/2021 SUNFIN PRAHA, s.r.o. se sídlem Olgy Havlové
2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096, DIČ: CZ28953096, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněný.
3/podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby se jmenovaným, a to nejpozději do 29. 7. 2022.“
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemcích parc.
č. 370/1, 364/2, 364/3, 2496/49, 2496/70, 313/2, v k. ú. Vítkov, za účelem
nového zemního kabelového vedení NN, 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM-280/2021 SUNFIN PRAHA, s.r.o. se
sídlem Olgy Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096, DIČ:
CZ28953096, bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu
služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady
nechá vypracovat budoucí oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemcích parc. č. 370/1, 364/2, 364/3, 2496/49, 2496/70, 313/2,
v k. ú. Vítkov, za účelem nového zemního kabelového vedení NN, kdy Město
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Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM-280/2021 SUNFIN
PRAHA, s.r.o. se sídlem Olgy Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:
28953096, DIČ: CZ28953096, bude oprávněnou z věcného břemene za
jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu,
který na své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
a dohodu o umístění stavby se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
T: 9/2022
2778/70

1. Bere na vědomí žádost spol. Telco Infrastructure, s.r.o., se sídlem Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, zastoupená na základě plné moci
, předsedou rady jednatelů a
, člen rady jednatelů,
na zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č. 2146/1, 2150, 2109,
2197, 2217, 2289/22, 2289/8, 2289/27, 2196, 2198/1, 2148/1, 2148/2 a 2149,
v k. ú. Vítkov, za účelem vedení veřejné komunikační sítě, dle důvodové
zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemcích parc.
č. 2146/1, 2150, 2109, 2197, 2217, 2289/22, 2289/8, 2289/27, 2196, 2198/1,
2148/1, 2148/2 a 2149, v k. ú. Vítkov, za účelem vedení veřejné komunikační
sítě, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. Telco
Infrastructure, s.r.o., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zastoupená na
základě plné moci
, předsedou rady jednatelů a
, členem rady jednatelů, bude oprávněnou z věcného
břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemcích parc. č. 2146/1, 2150, 2109, 2197, 2217, 2289/22,
2289/8, 2289/27, 2196, 2198/1, 2148/1, 2148/2 a 2149, v k. ú. Vítkov, za
účelem vedení veřejné komunikační sítě, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a spol. Telco Infrastructure, s.r.o., se sídlem Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, zastoupená na základě plné moci
, předsedou rady jednatelů a
, členem rady
jednatelů, bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu
služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady
nechá vypracovat budoucí oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30. 9. 2022.
T: 9/2022

2779/70

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 700/16 ze dne 9. 11. 2016, smlouvu
o zřízení věcného břemene – práva služebnosti inženýrské sítě v pozemcích
parc. č. 353/1 trvalý travní porost a parc. č. 353/9 orná půda v kat. území
Lhotka u Vítkova za účelem zřízení podzemního vedení přípojky NN
k pozemkům parc. č. st. 114 a parc. č. st. 115 v rámci stavby „Podhradí, 2 chaty
č. 3-4, rozšíření kNN“, kdy Město Vítkov je 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
,
projektantkou ENPRO Energo s.r.o. na základě plné moci PM 037/2021, 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, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
T: 9/2022

2780/70

1. Bere na vědomí žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená firmou TRABBAU, a. s., Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek Místek, IČO: 28582675, na zřízení věcného břemene v pozemku parc.č. 401/1
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v k. ú. Vítkov, za účelem rozšíření kNN, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti za úplatu v pozemku parc.č.
401/1 v k. ú. Vítkov, za účelem rozšíření kNN v rámci akce „Vítkov, Potoční
537, rozš. kNN“, 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou TRABBAU, a.
s., Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 28582675, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněná.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
za úplatu v pozemku parc.č. 401/1 v k. ú. Vítkov, za účelem rozšíření kNN
v rámci akce „Vítkov, Potoční 537, rozš. kNN“, 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená firmou TRABBAU, a. s., Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek Místek, IČO: 28582675, bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou
náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své
náklady nechá vypracovat budoucí oprávněná.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
Z: S,VFO
dohodu o umístění stavby se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
T: 9/2022
2781/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Vítkova
sestavenou k 31. 12. 2021.

2782/70

1. Bere na vědomí Závěrečný účet města Vítkova za rok 2021 sestavený ke dni
31. 12. 2021.
2. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Vítkova za
období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s celoročním hospodařením
města Vítkova za rok 2021, a to bez výhrad.

2783/70

1. Schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok
2022 mezi Městem Vítkov a auditorem
, se sídlem
, IČO:
, za sjednanou cenu 55.000,Kč bez DPH.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok
2022 mezi Městem Vítkov a auditorem
, se sídlem
, IČO:
za sjednanou cenu 55.000,Kč bez DPH.

2784/70

1. Bere na vědomí zprávu o možnostech stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
2. Doporučuje zastupitelstvu města ponechat stávající koeficienty pro výpočet
daně z nemovitých věcí.

2785/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2022 rozpočtovým opatřením č. 9/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2786/70

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
na výstavbu garáže.

2787/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na
pozemek parc. č.
o výměře 19 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod stavbou
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Z: VFO
T: 6/2022

garáže.
2788/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 864/79 o výměře 66 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.

2789/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení práva stavby mezi
Městem Vítkov a
, se sídlem
, IČO:
, na pozemek parc. č. 2146/10 o výměře 544 m2 v k. ú. Vítkov, za
účelem vybudování restauračního zařízení.

2790/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
,
na pozemek parc. č. 864/82 o výměře 84 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.

2791/70

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemků na výstavbu rodinného domu v Nových
Těchanovicích.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat části pozemků parc. č. st. 45/1, 45/1, st.
45/2, 68, 72, 74 a 1000 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky na výstavbu
rodinného domu, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle varianty č. 4 uvedené
v důvodové zprávě, dle geometrického plánu, který bude přefakturován na
kupující stavebních parcel.
3. Doporučuje zastupitelstvu města nechat schválit vyhotovení geometrického
plánu na dělení pozemků.

2792/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit slevu z kupní ceny pozemku parc.
č. 1304/5 o výměře 1346 m2 v k. ú. Vítkov, dle uzavřené kupní smlouvy ze dne
9. 12. 2019 mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
ve
výši 30 %, tj. 29.880, - Kč + 21 % DPH, a to na část pozemku o výměře 166 m 2
z důvodu trvalého zamokření pozemku.

2793/70

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
na koupi nebytového prostoru – garáže- včetně spoluvlastnického
podílu ve výši 2/1000 na společných částech domu Švermova č.p. 249
a pozemku parc. číslo 414 v obci Vítkov, k.ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat nebytový prostor – garáž- včetně
spoluvlastnického podílu ve výši 2/1000 na společných částech domu
Švermova č.p. 249 a pozemku parc. číslo 414 v obci Vítkov, k.ú. Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, trv. bytem
na
nebytový prostor – garáž- včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2/1000 na
společných částech domu Švermova č.p. 249 a pozemku parc. číslo 414 v obci
Vítkov, k.ú. Vítkov.

2794/70

Bere na vědomí žádost stavebníků na ulici Slunečná ve Vítkově, o poskytnutí
slevy za zakoupené pozemky ve výši 10% z jejich kupní ceny.

2795/70

1. Bere na vědomí žádost OZS-ZEMPOL s. r. o., IČO 25362755, se sídlem
Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, o ukončení pachtu pozemků dohodou.
2. Rozhodla zveřejnit záměr změnit pachtovní smlouvu ze dne 29. 10. 2018, která
spočívá v zúžení předmětu pachtu o část parc. č. 2535/9 orná půda o výměře
3078 m2 a část parc. č. 2535/17 o výměře 12186 m2, oba v k. ú. Vítkov a ke
snížení pachtovného z 19 859,18 Kč/rok na 16 501,32 Kč/rok + DPH v zákonné
výši, uzavřením dodatku č. 2 k uvedené smlouvě.

Usnesení 70. schůze Rady města Vítkova ze dne 07. 06. 2022

Strana 5 (celkem 10)

3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 7/2022

2796/70

1. Bere na vědomí změnu vlastnických poměrů a následné přečíslování pozemku
parc. č. 766 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla zveřejnit záměr změnit pachtovní smlouvu ze dne 20. 9. 2017, která
spočívá ve změně parcelního čísla a zúžení předmětu pachtu z parc. č. 766
zahrada o výměře 1411 m2 na parc. č. 766/2 zahrada o výměře 623 m2 (dle GP
č. 606/156/2020), oba v k. ú. Nové Těchanovice a k úpravě pachtovného
z 1 000,- Kč/rok na 1 246,- Kč/rok, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 7/2022

2797/70

1. Bere na vědomí zprávu o plechové boudě neznámého vlastníka, která se
nachází na pozemku parc. č. 55 ostatní plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla odstranit plechovou boudu, která se nachází na pozemku parc. č. 55
ostatní plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov.
3. Ukládá Technickým službám města Vítkova odstranit boudu, která se nachází
na pozemku parc. č. 55 ostatní plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov, za asistence
Městské policie Vítkov.

2798/70

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2751/69 ze dne 17. 5. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, bytem
, na pronájem pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře 785 m 2
v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 7.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: ŘTS,VFO,
VSMP
T: 8/2022

Z: S,VFO
T: 7/2022

2799/70

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2755/69 ze dne 17. 5. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, na pronájem části pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní
porost o výměře cca 10 m2 a části parc. č. 864/11 ostatní plocha o výměře cca
10 m2 oba v k. ú. Nové Těchanovice, jako odpočinková plocha u nemovitosti,
za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 7. 2022. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM T: 7/2022
o uzavření smlouvy platnosti.

2800/70

1. Bere na vědomí žádost Zásilkovny s. r. o., IČO 28408306, se sídlem
Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, o pronájem části p. č. 221 v k. ú.
Klokočov u Vítkova, k umístění Z-BOXU.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část parc. č. 221 zahrada o výměře 2 m 2,
v k. ú. Klokočov u Vítkova, k umístění výdejního Z-BOXU, za cenu 1000,Kč/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

2801/70

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení manželům
a
, bytem
na výměnu plynového kotle v rodinném domě na adrese
, ve výši 120.000,- Kč s dobou splatnosti 3 roky, při úrokové
sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 7/2022

2802/70

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení manželům
a
, bytem
na výměnu krovů + krytiny, oplechování + svody a rozvod vodovodního řádu v
rodinném domě na adrese
, ve výši 220.000,
- Kč s dobou splatnosti 7 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

2803/70

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení manželům
a
, bytem
na vybudování fotovoltaické elektrárny, v rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let, při
úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

2804/70

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení manželům
a
,
bytem
na rekonstrukci kuchyně a souvisejících
prací, v rodinném domě na adrese
, ve výši
250.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové
zprávy.

2805/70

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení manželům
, bytem
, ve
a
, bytem
na pořízení
oken, vrat a dveří do novostavby rodinného domu na adrese
, ve výši 300.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p.
a., dle důvodové zprávy.

2806/70

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 2021004 na základě podané žádosti
, bytem
na prodloužení termínu
čerpání zápůjčky, tj. do 30. 11. 2022.

2807/70

1. Bere na vědomí žádost Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o.,
IČO 7096288 o navýšení finančních prostředků na zabezpečení otevření nové
třídy na MŠ Opavská ul. Vítkov od 1.9.2022.
2. Schvaluje použití prostředků rezervního fondu Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, p. o., IČO 70996288 k realizaci prací k otevření nové třídy
MŠ od 1.9.2022, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat ředitelku Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, Z: VOS
p. o., IČO 7096288 o usnesení RM.
T: 6/2022

2808/70

Bere na vědomí žádost firmy Z+M Logistics, spol. s r.o., Gorkého 621/26, 702 00
Ostrava, IČO: 28650808 o pronájem nebytových prostor v Klokočově č.p. 75 za
účelem provozování Pošta Partner.

2809/70

1. Rozhodla zveřejnit záměr pronájmu prostor Mateřské školy Vítkov,
příspěvková organizace, Husova 629 Vítkov IČO: 70996288, v budově
Mateřské školy Klokočov č. p. 75, parcela č. 71/1, místnost 30m2 +
příslušenství, firmě Z+M Logistics, spol. s r.o., Gorkého 621/26, 702 00
Ostrava, IČO: 28650808 za účelem provozování Pošta Partner, od 1.8.2022 na
dobu neurčitou a výpovědní dobou šest měsíců, za nájemné ve výši 1,-Kč/
měsíc, z důvodu zabezpečení služeb občanům místní části Klokočov.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronájmu prostor Mateřské školy Vítkov, příspěvková Z: VOS
organizace, Husova 629 Vítkov IČO: 70996288, v budově Mateřské školy
T: 6/2022
Klokočov č. p. 75, parcela č. 71/1, místnost 30m2 + příslušenství, firmě Z+M
Logistics, spol. s r.o., Gorkého 621/26, 702 00 Ostrava, IČO: 28650808 za
účelem provozování Pošta Partner , od 1.8.2022 na dobu neurčitou a výpovědní
dobou šest měsíců, za nájemné ve výši 1,-Kč/ měsíc.

Usnesení 70. schůze Rady města Vítkova ze dne 07. 06. 2022

Strana 7 (celkem 10)

2810/70

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od
, pro Středisko volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, ve
výši 1.000,- Kč na soustředění mažoretek ve Dvorcích.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat finanční dar od
Z: ŘSVČ
, ve výši 1.000,- Kč do rozpočtu a účetnictví
T: 6/2022
SVČ, p.o.

2811/70

1. Bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Centra
polytechnického vzdělávání Vítkov“ a další předložené materiály a
výsledky veřejné zakázky CPV, předložené SVČ Vítkov, příspěvkovou
organizací, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892.
2. Souhlasí s uzavřením smlouvy mezi objednatelem, SVČ Vítkov, příspěvkovou
organizací, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892 a zhotovitelem,
StavbyKrása s.r.o., Úvozní 573, 749 01 Vítkov, IČO 01823949, na zhotovení
stavby „Centra polytechnického vzdělávání Vítkov“.
3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Z: ŘSVČ
Vítkov, IČO 73214892 uzavřít smlouvu se StavbyKrása s.r.o., Úvozní 573, 749 T: 6/2022
01 Vítkov, IČO 01823949 na zhotovení stavby „Centra polytechnického
vzdělávání Vítkov“.

2812/70

1. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV
číslo:22-SOBS01-412957455 mezi ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV, Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 IČO:24729035 a městem Vítkov, nám. J. Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČO 00300870, zastoupená Ing. Pavlem Smolkou, starostou
města.
2. Ukládá starostovi města Ing. Pavlu Smolkovi podepsat Smlouvu o uzavření
Z: S,VOS,VFO
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
T: 6/2022
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV číslo:22-SOBS01-412957455.

2813/70

1. Bere na vědomí plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Vítkov
pro roky 2022-2026.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova přijmout Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací města Vítkov pro roky 2022-2026.

2814/70

1. Bere na vědomí technické a finanční možnosti realizace požadavků na
opravu kolem vodní plochy rybníka v k.ú. Vítkov, č. parcely 1854,
k provozování rybářského zájmového kroužku.
2. Ukládá provést opravu okolí vodní plochy rybníka dle důvodové zprávy.

2815/70

2816/70

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Ukrajina – rozšíření
veřejných ubytovacích kapacit vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj na
projekt „Ukrajina – ubytovna Oderská 902, Vítkov“.
2. Schvaluje spolufinancování realizace projektu „Ukrajina – ubytovna Oderská
902, Vítkov“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu Ukrajina – rozšíření veřejných
ubytovacích kapacit na projekt „Ukrajina – ubytovna Oderská 902, Vítkov“.
1. Schvaluje postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Letní kopec, Vítkov“
v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2022 – Závazná pravidla pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
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Z: VOS
T: 7/2022

Z: VOS
T: 8/2022

2. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkon
autorského a technického dozoru pro akci „Technická infrastruktura pro
výstavbu RD – lokalita Letní kopec, Vítkov“, mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a zhotovitelem
, IČO
za
celkovou smluvní cenu 492 000,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace a výkon autorského a technického dozoru pro akci „Technická
infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Letní kopec, Vítkov“, mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a zhotovitelem
, IČO
za celkovou smluvní cenu 492 000,- Kč bez DPH.
4. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2023 finanční prostředky
na krytí nákladů souvisejících s přípravou projektu.
2817/70

1. Bere na vědomí žádost Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, na využití
finančních prostředků z investičního fondu školy.
2. Neschvaluje využití finančních prostředků z investičního fondu školy Základní
škole a gymnáziu Vítkov příspěvkové organizace, Komenského 754, 749 01
Vítkov, IČO 69987181 ve výši 400.000,- Kč na opravy dle důvodové zprávy.

2818/70

Schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov,
příspěvkovou organizací, IČO 69987181, ve výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ
a ZŠ I s názvem „Komenský v ZŠ I“ v maximální výši 2 801 000 Kč.

2819/70

Schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov,
příspěvkovou organizací, IČO 69987181, ve výzvě č. 02_22_003 Šablony pro SŠ
a VOŠ I s názvem „Komenský na gymnáziu I“ v maximální výši 992 000 Kč.

2820/70

1. Bere na vědomí žádost Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181 o souhlas s podáním žádosti o dotaci ze SFŽP
v rámci výzvy „Přírodní zahrady“ a o finanční prostředky na spoluúčast u této
dotace.
2. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas Základní škole a gymnáziu
Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO 69987181 s podáním žádosti o dotaci ze
SFŽP v rámci výzvy „Přírodní zahrady“ a o finanční prostředky na spoluúčast
u této dotace.

2821/70

1. Bere na vědomí nabídku pana
a
darovat
náhrobek Jana Zajíce městu Vítkovu.
2. Schvaluje darovací smlouvu s panem
a paní
, kterou darují městu Vítkov národní kulturní památku „Hrob Jana
Zajíce na hřbitově ve Vítkově“
3. Ukládá podepsat darovací smlouvu.

2822/70

1. Bere na vědomí studii bytového domu na ul. Dělnická, zpracovanou společností
Atelier 38 s.r.o.
2. Doporučuje zastupitelstvu realizovat stavbu bytových domů dle předložené
studie na pozemcích parc. č. 1737/2, 1740, 1741/1, 1741/2, 1754 v k. ú. Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu vyhlásit výběrové řízení na projektovou
dokumentaci pro stavbu bytových domů v lokalitě Dělnické ul. dle uvedené
studie.
4. Doporučuje zastupitelstvu zapracovat do rozpočtu roku 2023 finanční
prostředky na demolici objektů na pozemcích parc. č. 1741/1 a 1741/2 k. ú.
Vítkov na základě projektové dokumentace k demolici.
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Z: S,VOS
T: 7/2022

Z: VFO
T: 12/2022

Z: S,VOS
T: 7/2022

2823/70

Doporučuje zastupitelstvu uložit pořizovateli zpracovat návrh na pořízení změny
územního plánu na pozemcích parc. č. 1737/2, 1740, 1741/1, 1741/2 z plochy
dopravní infrastruktury – silniční na plochu smíšenou obytnou – městskou, za
účelem výstavby bytových domů dle architektonické studie.

2824/70

Bere na vědomí žádost předsedy osadního výboru Klokočov o finančním
odměňování členů osadního výboru.

2825/70

Doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 670/19
o výměře 365 m2 v majetku Města Vítkova za pozemek parc. č. 729 o výměře
245 m2 a pozemek parc. č. 739/3 o výměře 55 m2 v majetku České Pošty, s. p.,
formou směny bez finančního vyrovnání, všechny parcely jsou vedeny v k. ú.
Vítkov, dle důvodové zprávy.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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místostarosta
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