USNESENÍ
24. schůze Rady města Vítkova konané dne 10. prosince 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 804/24 do č. 898/24)
Rada města:
804/24 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
805/24 1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu pana
a vypuštění navržené plochy veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch –
navržené komunikace na pozemku parc.č. 1039/2 k.ú. Klokočov u Vítkova v části
u hřiště.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové zprávy.
806/24 1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu finančního odboru
Města Vítkova a změnu části plochy veřejného prostranství na pozemku parc.č. 864/15
k.ú. Nové Těchanovice na plochu smíšenou obytnou dle předloženého geometrického
plánu.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové zprávy.
807/24 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.
808/24 1. Bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen
ASZ).
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu spolupráce s ASZ.

809/24 1. Rozhodla neposkytnout dotaci organizace Náš svět, p.o., Pržmo 239, 749 11 Pržno,
IČ 00847046 na provozní náklady služby v roce 2019.
2. Ukládá informovat žadatele o neposkytnutí dotace.

Z: VOSV
T: 12/2020

Z: VOSV
T: 12/2020

Z: VOSV
T: 1/2020

810/24 1. Bere na vědomí zprávu o poskytnutí příspěvku starostovi, místostarostovi a členům
Zastupitelstva města Vítkova (pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v
souvislosti s jejich aktivní účastí u svatebních obřadů v roce 2019, a to ve výši 400,Kč za jeden den dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města stanovit příspěvek starostovi, místostarostovi a členům
Zastupitelstva města Vítkova (pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v
souvislosti s jejich aktivní účastí u svatebních obřadů s účinností od 1. 1. 2020, a to ve
výši 500,- Kč za jeden den.
811/24 1. Rozhodla poskytnout příspěvek osobám, jejichž přítomnost je u občanskospolečenských aktů a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města, předávání
maturitních vysvědčení) nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
v souvislosti s jejich aktivní účastí u těchto obřadů v roce 2019, a to ve výši 400,- Kč
za jeden den dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit příspěvky osobám, jejichž přítomnost je u občansko-společenských aktů Z:
a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města, předávání maturitních vysvědčení)
VOSČŽÚ,VOVS
nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich
T: 1/2020
aktivní účastí u těchto obřadů v roce 2019, a to ve výši 400,- Kč za jeden den dle
důvodové zprávy.
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3. Ukládá stanovit příspěvek osobám, jejichž přítomnost je u občansko-společenských aktů Z:
a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města, předávání maturitních vysvědčení)
VOSČŽÚ,VOVS
T: 1/2021
nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich
aktivní účastí u těchto obřadů s účinností od 1. 1. 2020, a to ve výši 500,- Kč za jeden
den a předávat jednou ročně, vždy ke konci roku, podklady pro vyplacení tohoto
příspěvku mzdové účtárně, aby došlo k jeho vyplacení v lednovém výplatním termínu
pro mzdy za měsíc prosinec.
812/24 1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování prostor pro spisovnu v r. 2019.
2. Doporučuje ke schválení zastupitelstvu města variantu II. důvodové zprávy.
813/24 1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 01/2017 o dodávce tepla a teplé užitkové vody,
uzavřené mezi dodavatelem Správou bytového fondu Města Vítkova, příspěvkovou
organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem Městem Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 01/2017 o dodávce tepla
a teplé užitkové vody.

Z: S,VOVS
T: 20.12.2019

814/24 1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 02/2017 o dodávce tepla a teplé užitkové vody,
uzavřené mezi dodavatelem Správou bytového fondu Města Vítkova, příspěvkovou
organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem Městem Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 02/2017 o dodávce tepla
a teplé užitkové vody.

Z: S,VOVS
T: 20.12.2019

815/24 1. Schvaluje Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na pověřenou
knihovnu pro rok 2020 mezi Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě,
příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 702 00 Ostrava a Městem Vítkov,
oddělením kultury – Městskou knihovnou jako pověřenou knihovnou, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
816/24 1. Schvaluje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově s účinnosti od 1. 1. 2020.
2. Zrušuje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově č. 17/2018 ze dne 27. 6. 2018
včetně veškerých příloh.
3. Ukládá zveřejnit Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově na webových stránkách
města.

Z: S,VOK
T: 12/2019

Z: VOK
T: 1/2020

817/24 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu VISK3,
na pořízení výpočetní techniky pro pobočku městské knihovny ve Vítkově – Klokočov.
818/24 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu KNIHOVNA
21. STOLETÍ, na pořízení deskových her pro městskou knihovnu ve Vítkově.
819/24 1. Schvaluje Smlouvu o uměleckém vystoupení skupiny BSP zastoupené p.
, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění
č.
se sídlem
, IČO :
.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
820/24 1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení – bubeníci ZUŠ zastoupení ZUŠ
Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, 74901 Vítkov, IČ: 47813598.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
821/24 1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Kofe-in zastoupenou p.
, adresa:
, IČO:
.
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Z: VOK
T: 12/2019

Z: VOK
T: 12/2019

2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 12/2019

822/24 1. Schvaluje Smlouvu o uměleckém vystoupení skupiny Special Band.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
823/24 1. Schvaluje Podlicenční smlouvu o pronájmu filmových kopií mezi městem Vítkov
a distributorem Balkanfilm, s.r.o., Na Hrázi 1245, 755 01 Vsetín, IČO: 05009367.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 12/2019

Z: VOK
T: 12/2019

824/24 1. Schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na účetní období
2020 dle přílohy důvodové zprávy.
2. Schvaluje Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998
Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů na účetní
období 2020 dle přílohy důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., Z: VOK
nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2020.
T: 12/2019
4. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníku úhrad na rok 2021.
Z: VOK
T: 12/2020
825/24 Bere na vědomí zprávu o výsledku TOP 10 a Školního fóra 2019 (změny ve škole, změny
ve městě).
826/24 Bere na vědomí zápis z jednání letopisecké komise ze dne 11. 11. 2019.
827/24 1. Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 2. 12. 2019.
2. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov vypracovat návrh ceny za pronájem sportovního areálu za Z: ŘSVČ
podmínky využití celé plochy fotbalového hřiště. Nabídka bude zahrnovat – cenu za
T: 31.1.2020
pronájem, energie a následné ošetření hrací plochy (trávníku) vč. její vyčištění od
odpadků.
828/24 1. Bere na vědomí zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2019.
2. Ukládá předložit vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2020.
829/24 1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na období I. pol.
2020.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období I. pol. 2020.
830/24 Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za rok 2019
a připravovaných akcích na rok 2020.
831/24 Bere na vědomí zprávu o plnění Akčního plánu rozvoje města Vítkova za rok 2019.
832/24 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu
Podpora bydlení, podprogramu 117D063 – Technická infrastruktura, vyhlášeném
Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt „8 TI Vítkov“.
833/24 1. Schvaluje v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020 výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce: „Sociální bydlení – Švermova 220 a Komenského 146,
Vítkov“ pro část B: Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov, v pořadí:
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Z: VOS
T: 12/2020

Z: VOS
T: 30.6.2020

1. uchazeč: JAMI-STAV, s.r.o., Ostrava, IČ 27855627
2. uchazeč: FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína, IČ 28632761
3. uchazeč: TIMO profistavby s.r.o., Ostrava, IČ 28591801
dle přiložené zprávy o otevírání a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Sociální bydlení – Komenského 146,
Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a společností JAMI-STAV, s.r.o., Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava-Nová Bělá,
IČ 27855627 za celkovou smluvní cenu 2.559.497,- Kč bez DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na realizaci akce „Sociální bydlení – Z: VOS
Komenského 146, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
T: 1/2020
Vítkov, IČ 00300870 a společností JAMI-STAV, s.r.o., Mitrovická 618/411E, 724 00
Ostrava – Nová Bělá, IČ 27855627, a to po uplynutí zákonných lhůt. Pokud v této době
nebude uzavřena s dodavatelem smlouva, nastupuje ve schváleném pořadí další
uchazeč za stejných smluvních podmínek.
834/24 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu
Podpora revitalizace území, podprogramu 117D081 – Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt
„Odstranění stavby Lesní č.p. 147, Vítkov“.
835/24 1. Bere na vědomí informaci o investiční přípravě akce: „Chodníky v Klokočově“ na
základě studie zpracované projektanty
a
.
2. Bere na vědomí informaci o investiční přípravě akce: „Křižovatka Selská Těchanovická, Vítkov - chodníky, parkoviště“ na základě technického posouzení
zpracovaného DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava, a. s.
836/24 1. Schvaluje Ceník prací, mechanizace a pracovníků TS Vítkov, p. o. pro Město Vítkov,
dle předložených kalkulací cen, s platností od 1. 1. 2020, uvedený v důvodové zprávě.
2. Ukládá odboru služeb objednávat práce a služby dle schváleného ceníku prací,
mechanizace a pracovníků TS Vítkov, p. o., pro Město Vítkov.

Z: VOS
T: 1.1.2020

837/24 Bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky v částce nad 500 000,- bez DPH „ Dodávka
nafty na rok 2020“.
838/24 1. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání dopravní komise dne 28. 11. 2019.
2. Ukládá zadat studii chodníků při ulici Oderské ve Vítkově.
839/24 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 21. 11. 2019.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 21. 11. 2019.
840/24 Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vítkova.
841/24 Doporučuje vydat Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od
1. 1. 2020.
842/24 1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého seznamu na
Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání a
evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. se sídlem Komenského 754,
Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.
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Z: VOS
T: 2/2020

843/24 1. Schvaluje odměnu řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace,
IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.
844/24 1. Schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace, IČ:70996288 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.
845/24 1. Schvaluje odměnu ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace,
IČ: 73214892 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.
846/24 1. Schvaluje zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro
poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol
a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov s účinností od 1. 1. 2020.
2. Ukládá předat ředitelům škol a školského zařízení Zásady pro stanovení tarifního platu,
výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku
a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov s účinností
od 1. 1. 2020.
3. Ukládá předložit návrh upravených Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku
za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům
škol a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov.
847/24 1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Střediska volného času Vítkov,
p.o., se sídlem Bezručova 585, Vítkov, IČ: 73214892 dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Střediska volného času Vítkov, p.o., se
sídlem Bezručova 585, Vítkov, IČ: 73214892 dle přiloženého seznamu na Město
Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání
a evidence ze Střediska volného času Vítkov, p.o., se sídlem Bezručova 585, Vítkov,
IČ: 73214892 dle důvodové zprávy.
848/24 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v dotačním programu
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020
vyhlášeném Moravskoslezským krajem na projekt „Na toulkách Vítkovskem“.
849/24 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediskem volného času,
p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkově, ve výzvě Moravskoslezského kraje – Program na
podporu technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a
celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020, na projekt
„Polytechnika v SVČ Vítkov 2020“.
850/24 Bere na vědomí předložené varianty Studie veřejného prostranství (projektu regenerace
území brownfieldu) v rámci připravovaného projektu ,,Regenerace brownfieldu na parc.
č. 718/1, k.ú. Vítkov".
851/24 Bere na vědomí: - zápis z 9. jednání sportovního výboru konaného dne 13. 11. 2019
- plán práce sportovního výboru na rok 2020
- Koncepci sportovního areálu ve správě SVČ Vítkov, p. o. z 10. 10.
2019.
852/24 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením
č. 14/2019 dle přílohy č. 1.
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Z: VOS
T: 12/2019

Z: VOS
T: 12/2019

Z: VOS
T: 12/2019

Z: VOS
T: 12/2019
Z: VOS
T: 2/2020

2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 14/2019 dle přílohy č. 1.
853/24 Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2019 rozpočtovým opatřením č. 15/2019 dle přílohy č. 1.
854/24 Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2019 rozpočtovým opatřením č. 16/2019 dle přílohy č. 1.
855/24 Doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
856/24 Doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů.
857/24 Doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
858/24 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca
320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek k rekreaci u chaty žadatele
ve Vítkově - Podhradí, chatoviště U Dubu, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů za vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
859/24 Doporučuje ZM řešit prodej pozemku parc. č. 442 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
24 m2 v kat. území Vítkov p.
, nar.
trvale bytem
, jako pozemek zastavěný garáží žadatele, za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 600,-/m2 až po změně územního plánu, který v této lokalitě řeší obchvat
náměstí J. Zajíce, dle důvodové zprávy.
860/24 1. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 36/3 ostatní plocha, a to dle
geometrického plánu č. 98-270/2019 díl d o výměře 2 m2 v kat. území Jelenice, který je
přisloučen k pozemku kupujícího parc. č. 36/5 zahrada za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 460,- stanovenou znaleckým posudkem č. 2546-83/2019 a úhradu nákladů za
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla nevypořádávat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 36/3
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 98-270/2019 díl d o výměře 2 m2 v kat.
území Jelenice, který je přisloučen k pozemku žadatele parc.
č. 36/5 zahrada.
861/24 Doporučuje ZM bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2880/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 926 m2, vč. komunikace vybudované na tomto pozemku, v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem bude hradit město.
862/24 Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 468/8 ze dne 6. 11. 2019, schválit návrh
kupní smlouvy na koupi částí pozemků parc. č. 1237 ostatní plocha a parc. č. 1301
zahrada, a to dle geometrického plánu č. 3239-102/2019 pozemky parc. č. 1237/3 ostatní
plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 1301/2 zahrada o výměře 108 m2 v kat. území Vítkov
účelem rozšíření komunikace Polní ul. do vlastnictví města od:
, nar.
, bytem P
, id. ½,
, nar.
, bytem
, id. ½,
za kupní cenu Kč 600,-/m2, + 600,- Kč jako kompenzaci za zmenšení parcely cca o 1 m2
z důvodu zaokrouhlení a po výstavbě oplocení výše jmenovanými uhradit fakturu paní
a p.
za materiál použitý k výstavbě tohoto oplocení.
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863/24 Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 3204/24 orná půda o výměře 5823 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od spol. Ferrum Pro, IČO: 25539388, Boženy Němcové
229, 749 01 Vítkov za kupní ceny Kč Kč 1.199.538,- + 21 % DPH, tj. Kč 251.902,98,
celkem tedy po zaokrouhlení Kč 1.451.441,-, dle důvodové zprávy. Náklady spojené
s převodem bude hradit město.
864/24 1. Bere na vědomí sdělení
, zmocnitele
, nar.
, bytem
, k prodeji pozemků ze dne
19. 11. 2019.
2. Nedoporučuje ZM schválit zpracování nového znaleckého posudku na náklady města za
účelem porovnání tržní ceny prodávaných pozemků či jejich částí parc. č. 750/18
ostpl., 732/69 trvalý travní porost a parc. č. 732/70 trvalý travní porost v kat. území
Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.
865/24 Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 676/14 ostatní plocha – ostatní komunikace
a parc. č. 676/39 ostatní plocha – ostatní komunikace o souhrnné výměře cca 260 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemky u chaty žadatelky če.
v Zálužné, chatoviště U Mlýna, po změmě územního
plánu (zrušení příjezdové cesty), za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupující.
866/24 1. Revokuje usnesení RM č. 766/22 ze dne 29. října 2019:
„1. Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 676/1 ostatní plocha o výměře cca
400 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice p.
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če.
v Zálužné, chatoviště
U mlýna, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá FO zahájit jednání s p.
, nar.
, trvale bytem
, o zprůjezdnění přes
parc. č. 676/14 ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice.“
2. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 676/14 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca 20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice p.
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če.
v Zálužné, chatoviště U mlýna, po změmě územního plánu (zrušení cesty), za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
3. Rozhodla nevypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 676/14
ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v kat. území Nové Těchanovice za období od
1. 1. 2012 do dne podpisu kupní smlouvy.
4. Ukládá vyhlásit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 676/14 ostatní plocha Z: VFO
ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
T: 1/2020
plánem) v kat. území Nové Těchanovice.“
867/24 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 3207/30 orná půda o výměře 6975 m2, popř. jeho
části, v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě průmyslového objektu v průmyslové
zóně na Dělnické ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH
v zákonné výši, tj. Kč 126,-/m2, celkem tedy Kč 726,-/m2, a popř. úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícími.
868/24 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1350/7
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vítkov, Opavská, p. č. 1350/18, smyčka NN“, k pozemku parc.
č. 1350/18 ostatní plocha, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
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PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze
dne 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní
278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, bude oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 600,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít dohodu o umístění stavby pro stavbu zemního kabelového vedení NN v rámci
stavby „Vítkov, Opavská, p. č. 1350/18, smyčka NN“, v pozemku parc. č. 1350/7
ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemku parc. č. 1350/18 ostatní plocha, mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku 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 ze dne 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol.
ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ:
CZ25371517, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu - dočasné přenechání části pozemku parc. č. 1350/7 Z: VFO
ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání, za účelem uzavření dohody T: 1/2020
o umístění stavby, jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, pro stavbu zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Vítkov,
Opavská, p. č. 1350/18, smyčka NN“, v pozemku parc. č. 1350/7 ostatní plocha
k pozemku parc. č. 1350/18 ostatní plocha v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu o umístění
stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 ze dne 18. 2. 2019, evid. č. PM/II028/2019, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ:
25371517, DIČ: CZ253715, jako stavebníkem, v rámci stavby „Vítkov, Opavská, p. č.
1350/18, smyčka NN“, v pozemku parc. č. 1350/7 ostatní plocha k pozemku parc. č.
1350/18 ostatní plocha v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
869/24 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 1350/7
ostatní plocha, parc. č. 1420 ostatní plocha a parc. č. 1345 ostatní plocha v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení vodovodní přípojky, venkovního rozvodu
vody a kanalizační přípojky, vč. vybudování zpevněné plochy v pozemku parc. č.
1350/7, k pozemkům parc. č. 1350/18 ostatní plocha a parc. č. 1353 ostatní plocha, a
k plánované výstavbě rodinného domu na těchto pozemcích na Opavské ul.
ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
, bude oprávněným z věcného břemene,
za jednorázovou náhradu ve výši Kč 4.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu pro výstavbu vodovodní přípojky,
venkovního rozvodu vody a kanalizační přípojky, vč. vybudování zpevněné plochy
v pozemku parc. č. 1350/7, v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní plocha, parc. č. 1420
ostatní plocha a parc. č. 1345 ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemkům parc. č.
1350/18 ostatní plocha a parc. č. 1353 ostatní plocha, a k plánované výstavbě
rodinného domu na těchto pozemcích, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků a
, nar.
, bytem
,
jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 1350/7 Z: VFO
T: 1/2020
ostatní plocha, parc. č. 1420 ostatní plocha a parc. č. 1345 ostatní plocha v kat. území
Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem výstavby vodovodní přípojky, venkovního
rozvodu vody a kanalizační přípojky, vč. vybudování zpevněné plochy v pozemku
parc. č. 1350/7, k pozemkům parc. č. 1350/18 ostatní plocha a parc. č. 1353 ostatní
plocha, a k plánované výstavbě rodinného domu na těchto pozemcích v kat. území
Vítkov.
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4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemku, a
, nar.
, bytem
,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
870/24 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 198/4
ostatní plocha v kat. území Jelenice za účelem zřízení podzemního vedení NN
k pozemkům parc. č. 177/2 a parc. č. 177/16 a k plánované výstavbě RD na těchto
pozemcích, 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 ze dne 12. 2. 2019 č.
PM/II-075/2019, spol. Profiprojekt, s. r. o., se sídlem Collo-louky čp. 126, 738 01
Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319, bude oprávněným z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 4.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu pro stavbu podzemního vedení NN
v pozemku parc. č. 198/4 ostatní plocha v kat. území Jelenice k pozemkům parc. č.
177/2 a parc. č. 177/16 a k plánované výstavbě RD na těchto pozemcích, mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku 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 ze dne 12. 2. 2019 č. PM/II-075/2019, spol. Profiprojekt, s. r. o.,
se sídlem Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ:
CZ27779319, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 198/4 Z: VFO
ostatní plocha v kat. území Jelenice k bezúplatnému užívání za účelem výstavby T: 1/2020
podzemního vedení NN k pozemkům parc. č. 177/2 a parc. č. 177/16 a k plánované
výstavbě RD na těchto pozemcích.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. IV-12-8017466/VB002, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku, 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 ze dne 12. 2. 2019 č. PM/II-075/2019, spol. Profiprojekt, s. r. o., se sídlem
Collo-louky čp. 126, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 27779319, DIČ: CZ27779319, jako
stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
871/24 Doporučuje uzavřít smlouvu o úvěru mezi Městem Vítkov a Komerční bankou, a. s., se
sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, IČO: 45317054, ve výši 30 mil. Kč na období
čerpání dvou let s pevnou úrokovou sazbou 1,68 % p. a.
872/24 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne 7. 3. 2018
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
ke dni 19. 7. 2019 z důvodu úmrtí nájemce.
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
6 m2 jako pozemek zastavěný altánem, za cenu 7,- Kč/m2/rok a 4 m2 za cenu 3,Kč/m2/rok, jako pozemek k uložení dřeva, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok,
v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6 m2 jako pozemek zastavěný altánem, za cenu 7,- Kč/m2/rok a 4 m2
za cenu 3,-Kč/m2/rok, jako pozemek k uložení dřeva, přičemž výsledné nájemné bude
dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
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873/24 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne 11. 5. 2005
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
a
, nar.
,
, na pronájem části
pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha a nádvoří o výměře 297 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, jako pozemek k rekreaci u chaty, ke dni právních účinků kupní smlouvy
ze dne 4. 7. 2019.
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha a nádvoří o výměře
19 m2, jako pozemek zastavěný garáží a přístupu k němu, v k. ú. Nové Těchanovice, za
cenu 10,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha a nádvoří Z: VFO
o výměře 19 m2, jako pozemek zastavěný garáží a přístupu k němu, v k. ú. Nové
T: 12/2019
Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst.
12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
874/24 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
10. 3. 2008 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
a
, nar.
,
, na pronájem
části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře 202 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek k rekreaci u chaty, ke dni právních účinků usnesení soudu o vypořádání SJM
a o dědictví dne 8. 8. 2019.
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře 202
m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč /m2/rok, na dobu
neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o Z: VFO
výměře 202 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč
T: 12/2019
/m2/rok, na dobu neurčitou.
875/24 Rozhodla nepronajmout pozemek parc. č. 876/4 ostatní plocha o výměře 38 m2, v k. ú.
Vítkov.
876/24 1. Schvaluje:
1) rozpočet příspěvkové organizace Správa bytového fondu města Vítkova, IČO
00489557, na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
2) rozpočet příspěvkové organizace Středisko volné času Vítkov, IČO: 73214892, na
rok 2020 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy,
3) rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, IČO:
69987181, na rok 2020 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy,
4) rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov, IČO: 70996288, na rok
2020 dle přílohy č. 4 důvodové zprávy,
5) rozpočet příspěvkové organizace Technické služby města Vítkova, IČO:
00037494, na rok 2020 dle přílohy č. 5 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací o schválených rozpočtech.
3. Ukládá zveřejnit na internetových stránkách příspěvkových organizací rozpočet
organizace dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů do 9. ledna 2020.
877/24 1. Doporučuje schválit rozpočet města Vítkova na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
2. Bere na vědomí rozpis rozpočtu města Vítkova na rok 2020 dle přílohy č. 2-6 důvodové
zprávy.
878/24 1. Rozhodla poskytnou individuální dotaci ve výši 20.000 Kč na projekt „VI. ročníku
mezinárodního turnaje v boxu žen a dívek“ Tělovýchovné jednotě Klokočov, z. s.,
Klokočov 32, 747 47 Vítkov.
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Z: VFO
T: 12/2019
Z: Řed. PO
T: 1/2020

2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na projekt „VI. ročníku
mezinárodního turnaje v boxu žen a dívek“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, se sídlem
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Klokočov, z. s.
se sídlem Klokočov 32, 747 47 Vítkov, IČ 47812133.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy a zařadit uvedenou
Z: VFO,S
částku do rozpočtu města.
T: 12/2019
879/24 Doporučuje změnu účelu využití dotace Smíšeného pěveckého sboru Komenský, z. s.,
Dělnická 1006, 74901 Vítkov dle důvodové zprávy.
880/24 Doporučuje změnu účelu využití dotace Tělovýchovné jednotě Vítkov, z. s., Husova 653,
749 01 Vítkov, oddíl boxu dle důvodové zprávy.
881/24 1. Rozhodla o změně účelu využití dotace Českého kynologického svazu ZKO Vítkov 189, Úvozní 575, 749 01 Vítkov, dle důvodové správy.
2. Schvaluje změnu účelu využití dotace Českého kynologického svazu ZKO Vítkov - 189,
Úvozní 575, 749 01 Vítkov, dle důvodové správy.
3. Ukládá finančnímu odboru vzít na vědomí změnu využití dotace při závěrečném
Z: VFO
vyúčtování.
T: 12/2019
882/24 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tis. Kč/ks od TS
Vítkov, p. o., se sídlem Dělnická č. p. 705, IČ:00037494 v hodnotě 46 410,- Kč, dle
důvodové zprávy.
883/24 Bere na vědomí zprávu o činnosti Venkovského mikroregionu Moravice.
884/24 1. Bere na vědomí zprávy o činnosti komisí rady a výborů zastupitelstva za období od
1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
2. Bere na vědomí plány práce komisí rady a výborů zastupitelstva za období od
1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
885/24 1. Bere na vědomí žádost o snížení početního stavu strážníků MP Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města snížit početní stav strážníků MP Vítkov ze současného
počtu osmi strážníků na celkový počet sedm strážníků dle důvodové zprávy.
886/24 1. Bere na vědomí rezignaci p.
na člena osadního výboru Prostředního
Dvora.
2. Bere na vědomí návrh na nového člena OV Prostředního Dvora p.
bytem
.

,

887/24 Doporučuje zastupitelstvu poskytnut účelovou dotaci města Střední škole Odry, p. o. na
stipendium žáků oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a oboru 65-51H/01 Kuchař – číšník pro školní rok 2020/2021.
888/24 1. Bere na vědomí záměr odkoupit bývalý areál TQM ve Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města areál odkoupit.
889/24 1. Souhlasí s nákupem světelných řetězů uvedených v žádosti za celkovou cenu cca 11 tis.
z peněz osadního výboru Klokočov.
2. Ukládá informovat předsedu OV Klokočov.
Z: MS
T: 12/2019
890/24 1. Souhlasí s nákupem myčky do hasičské zbrojnice Lhotka v ceně cca 10 tis. Kč.
2. Ukládá zajistit nákup myčky.
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T: 12/2019

891/24 Schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 1.1.2020.
892/24 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Fond zaměstnavatele – přílohu č. 1 Zásady pro
použití prostředků fondu s účinností od 1. 1. 2020.
893/24 1. Bere na vědomí předkládané smlouvy o NFV mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov a žadateli o NFV dle příloh a důvodové zprávy.
2. Doporučuje schválit předložené smlouvy o NFV mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadateli o NFV dle příloh a důvodové zprávy.
894/24 Doporučuje zastupitelstvu městu schválit Pravidla pro čerpání finančních prostředků pro
místní části.
895/24 Schvaluje závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od
12.12.2019.
896/24 Doporučuje zastupitelstvu městu schválit dle § 76 zákona č. 128/2000, Sb. o obcích
mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi, jako uvolněným členům zastupitelstva
města ve výši 1 měsíčního platu.
897/24 Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kalet na 10.1.2020 pro členy zastupitelstva.
898/24 1. Bere na vědomí výtěžek sbírky pro Michala ve výši 17.155,- Kč.
2. Schvaluje peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč pro
.
3. Ukládá vyplatit peněžitý dar zákonnému zástupci
.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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