USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 9. listopadu 2022
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 23/2 do č. 73/2)
Zastupitelstvo města:
23/2
Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města včetně přecházejících
usnesení z předchozích volebních období.
24/2

Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 27. září a 18. října 2022.

25/2

1. Svěřuje a v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečování záležitostí, patřících do
samostatné působnosti města Vítkova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo
výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Vítkova pro volební období 2022
– 2026, takto:
starostovi Mgr. Jakubovi Cihlářovi:
 odbor vnitřní správy
 odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
 odbor služeb kromě školství a Programu rozvoje města
a Akčního plánu
 odbor výstavby, územního plánování a životního
prostředí
 odbor dopravy
 oddělení vnějších vztahů a propagace
 Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace
 Správu bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace
místostarostovi Mgr. Martinu Šrubařovi:
 Program rozvoje města a Akční plán, školství
 Odbor sociálních věcí
 Finanční odbor
 Odbor kultury
 Středisko volného času Vítkov, příspěvková
organizace
 Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace
 Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace.
2. Pověřuje řízením Městské policie Vítkov pana Mgr. Martina Šrubaře, který je
členem zastupitelstva města a vykonává funkci místostarosty, s účinností od 10.
listopadu 2022 po dobu volebního období 2022-2026.

26/2

Bere na vědomí informační zprávu OSČŽÚ týkající se svatebních obřadů a příspěvků
osobám, jejichž přítomnost je u občansko-společenských aktů a slavností (sňatky,
vítání dětí do svazku města) nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní účastí u těchto obřadů.

27/2

1. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce gynekologického nábytku a kolposkopu mezi
Městem Vítkov a
, se sídlem
, IČO
.
2. Ukládá podepsat a zveřejnit Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Vítkov a
, se sídlem
, IČO
.
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Z: VOSV,S
T: 12/2022

28/2

29/2

30/2

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova, na základě žádosti, kterou podal vlastník
pozemku paní
, na změnu zemědělské plochy na pozemku parc.
č. 2441/1 k.ú. Vítkov na plochu pro výrobu a skladování – výroba energie za účelem
výstavby fotovoltaické elektrárny.
2. Ukládá pořizovateli evidovat žádost paní
a projednat změnu na
základě obdržení více požadavků.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 12/2022
Z: VOVÚPŽP
T: 12/2022

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova, na základě návrhu, který podal
zastupující vlastníky 4 nemovitostí, na změnu části pozemku parc.č.
590/1 z plochy lesní na plochu rodinné rekreace.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh pana
a projednat změnu na
základě obdržení více požadavků.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 12/2022
Z: VOVÚPŽP
T: 12/2022

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala paní
, na změnu pozemku parc.č. 3186/9 k.ú. Vítkov z plochy
zemědělské na plochu smíšenou obytnou vesnickou.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh paní
a projednat změnu na
základě obdržení více požadavků.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 12/2022
Z: VOVÚPŽP
T: 12/2022

31/2

Určuje člena zastupitelstva (určeného zastupitele) pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování územního plánu nebo změn územního plánu Vítkova, na celé volební
období pana
.

32/2

Bere na vědomí výsledky kontrol nahrazující interní audit u Města Vítkov, IČO:
00300870, provedené dne 24. 8. 2022 a dne 12. 10. 2022 dle předložených zápisů.

33/2

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 13/2022, dle přílohy č. 1, předloženého materiálu schváleného radou města dne 27.
9. 2022 pod č. usnesení 2977/75.

34/2

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 14/2022, dle přílohy č. 1, předloženého materiálu schválenou radou města dne
18. 10. 2022 pod č. usnesení 3002/76.

35/2

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 15/2022, dle přílohy č. 1, předloženého materiálu schválenou radou města dne 3. 11.
2022 pod č. usnesení 16/1.

36/2

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 16/2022, dle přílohy č. 1, předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 16/2022, dle přílohy č. 1, předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 11/2022

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města
Vítkova, p. o., IČO: 00037494, a to navýšení provozního příspěvku o částku
240.790,- Kč, určeného na nákup kontejnerů na odpad.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova o změně závazného
ukazatele.

Z: VFO
T: 11/2022

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Základní škola a gymnázium
Vítkov, p. o., IČO: 69987181, a to poskytnutí investičního příspěvku ve výši
350.000,- Kč, na rekonstrukci malé tělocvičny.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov o změně závazného
ukazatele.

Z: VFO
T: 11/2022

37/2

38/2
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39/2

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 202205
uzavřené mezi Městem Vítkov a p.
a p.
, oba bytem
, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č.
202205 uzavřené mezi Městem Vítkov a p.
. a p.
, oba bytem
, dle důvodové zprávy.

Z: VFO,S
T: 12/2022

40/2

1. Bere na vědomí žádost manželů
, trv. bytem
a
, trv. bytem
, jako zástavců, o
souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1144/1 zahrada o výměře
1224 m2 v kat. území Vítkov, pro zástavního věřitele společnost Česká spořitelna a.
s., Praha, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČO: 45244782,
DIČ: CZ699001261.
2. Souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1144/1 zahrada o výměře
1224 m2 v kat. území Vítkov, pro zástavního věřitele společnost Česká spořitelna a.
s., Praha, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČO: 45244782,
DIČ: CZ699001261.
3. Ukládá podepsat souhlas se zřízením zástavního práva.
Z: VFO,S
T: 12/2022

41/2

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
, na vrácení kupní ceny pozemku parc. č. 462/14 o výměře 22
m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže z důvodu, že na parcele není
možné stavět jakoukoliv stavbu.
2. Revokuje usnesení č. 1502/26 ze dne 15. 6. 2022 „1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1455/25 ze dne 4. 5. 2022, kupní
smlouvu mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale
bytem
, na pozemek parc. č. 462/14 o výměře 22 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“
3. Rozhodlo vrátit kupní cenu pozemku parc. č. 462/14 v k. ú. Vítkov ve výši 13.200,Kč panu
, nar.
, trvale bytem
z důvodu, že na pozemku není možná stavba garáže.
4. Ukládá provést finanční vyrovnání s žadatelem.
Z: VFO
T: 1/2023

42/2

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
na
výmaz práva zpětné koupě a předkupního práva, které jsou vedené na katastrálním
úřadě k pozemkům parc. č. 1300/2, 1300/9 a 1300/10 v k. ú. Vítkov, dle důvodové
zprávy.
2. Rozhodlo schválit výmaz předkupního práva a práva zpětné koupě k pozemkům
parc. č. 1300/2, 1300/9 a 1300/10 v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá podepsat potvrzení o zániku věcného předkupního práva k pozemkům parc. Z: S,VFO
č. 1300/2, 1300/9 a 1300/10 v k. ú. Vítkov.
T: 1/2023

43/2

1. Schvaluje Kupní smlouvu o koupi části pozemku parc. č. 3083/1 orná půda
o výměře 910 m2 v k. ú. Vítkov, dle GP na dělení pozemku, od
, trv. bytem
, za kupní cenu ve výši 27 300,- Kč,
v rámci akce cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu s prodávajícím nejpozději do 31. 12. 2022, jinak
Z: VFO,S
usnesení o koupi pozemku pozbude platnosti.
T: 12/2022
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44/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1597/27, ze dne 14. 9. 2022, směnnou
smlouvu s doplatkem mezi Městem Vítkov a
, nar.
,
trvale bytem S
, na směnu části pozemku parc. č. 576 ttp
(díl „b“) o výměře 6 m2 za pozemek parc. č. 558/5 ostatní plocha o výměře 53 m 2,
s doplatkem ve výši 27.300,- Kč ve prospěch města, dle geometrického plánu č.
3847 - 50 / 2022, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat se směnnou smlouvu jmenovanou, a to nejpozději do 31. 1. 2023.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadatelkou platnosti.

Z: VFO,S
T: 1/2023

45/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1596/27, ze dne 14. 9. 2022 kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na prodej pozemku parc. č. 558/3 ostatní plocha o
výměře 207 m2, dle geometrického plánu č. 3847 - 50 / 2022, za kupní cenu ve výši
600,- Kč/m2 na část pozemku o výměře 202 m2 a 420,- Kč/m2 na část pozemku o
výměře 5 m2, za celkovou kupní cenu celkem 123.300,- Kč, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 1. 2023. Z: VFO,S
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude T: 1/2023
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadatelem platnosti.

46/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1371/24, ze dne 2. 3. 2022 kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na prodej pozemku parc. č. 2594/71 trvalý travní porost o
výměře 393 m2, dle geometrického plánu č. 3865 - 89 / 2022, za kupní cenu ve výši
750,- Kč/m2 na část pozemku o výměře 300 m2 a 525,- Kč/m2 na část pozemku o
výměře 93 m2, za celkovou kupní cenu celkem 273.825,- Kč, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 1. 2023.
Z: VFO,S
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude
T: 1/2023
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadatelkou platnosti.

47/2

1. Bere na vědomí žádost

, nar.

, trvale bytem
, o koupi části pozemku parc.

č. 2594/1, trvalý travní porost, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 ttp o výměře cca
335 m2 v kat. území Vítkov, jako zahrada u rekreačního objektu Podhradí č.ev. 95,
za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2,, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr po dodání geometrického plánu.
48/2

49/2

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o koupi pozemku parc. č. 83/1, zahrada, v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 83/1 zahrada o výměře 257 m 2
v kat. území Nové Těchanovice jako zahradu u domu Nové Těchanovice č.p. 2, za
kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1603/27, ze dne 14. 9. 2022 kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trv. bytem
, na koupi pozemků parc. č. 45/1, 68, 74 a 1000 o
celkové výměře 1560 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky na výstavbu
rodinného domu, za kupní cenu ve výši 234.000,- Kč, dle důvodové zprávy. v
souladu s usnesením ZM č. 1603/27 ze dne 14. 9. 2022 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
, nar.
, trv. bytem
, na koupi pozemků parc. č. 45/1, 68, 74 a 1000 o celkové výměře
1560 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky na výstavbu rodinného domu, za
kupní cenu ve výši 234.000,- Kč, dle důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 3/2023

Z: VFO
T: 1/2023

2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 1. 2023.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadatelem platnosti.

Z: VFO,S
T: 1/2023

50/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1598/27, ze dne 14. 9. 2022 kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
a
nar.
, oba trvale bytem
, na prodej pozemků parc. č. 26/1 zahrada o výměře cca 1954 m2, 26/2
ttp o výměře cca 100 m2 a 26/3 ttp o výměře cca 81 m2 v kat. území Nové
Těchanovice, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 na části pozemků o výměře 1035
m2 a 105,- Kč/m2 na část pozemku parc. č. 26/1 o výměře 1100 m2, za celkovou
kupní cenu celkem 270.750,- Kč, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 1. 2023.
Z: VFO,S
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 1/2023
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadateli platnosti.

51/2

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1591/27, ze dne 14. 9. 2022 kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
a
, nar.
, oba trv. bytem
, na koupi
pozemku parc. č. 2258/4 o celkové výměře 452 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako
pozemek zahrady u rodinného domu, za kupní cenu ve výši 67.800,- Kč, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 1. 2023.
Z: VFO,S
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 1/2023
usnesení ZM o uzavření smlouvy s žadateli platnosti.

52/2

1. Revokuje část usnesení č. 1578/27, ze dne 14. 9. 2022 „2. Rozhodlo schválit slevu z kupní ceny pozemku parc. č. 1304/5 v k. ú. Vítkov, dle
Dodatku č.1, z důvodu trvalého zamokření části pozemku.
3. Rozhodlo změnit Kupní smlouvu ze dne 9. 12. 2019, na prodej pozemku parc. č.
1304/5 v k. ú. Vítkov, mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
.
Změna spočívá ve snížení kupní ceny pozemku z původních 977.196, - Kč vč. DPH
na 941.041, - Kč vč. DPH, z důvodu dlouhodobého zamokření části pozemku o
výměře 166 m2, změna bude provedena Dodatkem č. 1.“
2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, který určuje výši slevy 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 m2 z důvodu trvalého zamokření pozemku.
3. Ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1304/5 v k. ú. Z: VFO,S
Vítkov.
T: 1/2023

53/2

1. Bere na vědomí stížnost stavebníků z ul. Slunečná ze dne 23. 5. 2022.
2. Bere na vědomí stanovisko
, advokáta, k věci stížnosti ze
dne 23. 5. 2022.
3. Neschvaluje slevu 10 % z kupní ceny pozemků v lokalitě Vítkov – Slunečná dle
důvodové zprávy.
4. Ukládá informovat stavebníky o rozhodnutí zastupitelstva města.

54/2

Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská
č. p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
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Z: VFO,S
T: 11/2022

55/2

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2022/2023.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2023/2024.

56/2

Bere na vědomí zprávu o přípravě na zimní údržbu komunikací ve Vítkově a jeho
místních částech v období 2022/2023.

57/2

Bere na vědomí Zprávu Technických služeb města Vítkova p. o., o provozu městského
koupaliště v roce 2022.

58/2

1. Schvaluje navýšení příspěvku na mzdy Technickým službám města Vítkova, p. o.
Dělnická 705, 749 01 Vítkov o částku 270.000,-Kč.
2. Ukládá připravit rozpočtové opatření.

Z: VOS
T: 11/2023

Z: VOS,VFO
T: 12/2022

59/2

Schvaluje Dohodu o přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci
projektu „Obnova MLP do 40 let na LHC Lesů města Vítkov“ v rámci opatření
Obnova lesních porostů, ve výši 1.707.600,- Kč

60/2

1. Bere na vědomí informaci o schváleném nadačním příspěvku z Nadace ČEZ na
projekt „Oranžové hřiště v Klokočově“, ve výši 1 000 000,- Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku MSK OH22/52500 na projekt
„Oranžové hřiště v Klokočově“, ve výši 1 000 000,- Kč mezi Nadací ČEZ, Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, IČO: 26721511 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČO: 00300870.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku MSK Z: VOS,S
OH22/52500 na projekt „Oranžové hřiště v Klokočově“, ve výši 1 000 000,- Kč
T: 11/2022
mezi Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO: 26721511 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870. starostovi města
podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku MSK OH22/52500 na projektu
„Oranžové hřiště v Klokočově“, ve výši 1 000 000,- Kč mezi Nadací ČEZ, Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, IČO: 26721511 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČO: 00300870.

61/2

1. Bere na vědomí informaci o navýšení nákladů při realizaci projektu „Oranžové
hřiště v Klokočově“
2. Ukládá zahrnout požadavek na navýšení nákladů u projektu „Oranžové hřiště
v Klokočově“ do rozpočtu města na rok 2023.
3. Ukládá podat žádost o prodloužení realizace projektu, a to do 31. 12. 2023.

Z: VOS,VFO
T: 12/2022
Z: VOS
T: 12/2022

62/2

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1261/C1/2022, o poskytnutí prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, na akci „Cyklostezka
Vítkov – Prostřední Dvůr“ – ISPROFOND 5818510060 ve výši 5 922 341,- Kč.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1261/C1/2022, o
Z: VOS,S
poskytnutí prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
T: 11/2022
2022, na akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ – ISPROFOND 5818510060.

63/2

1. Bere na vědomí žádost organizace Technické služby města Vítkova, p. o., IČO:
00037494 o navýšení provozního příspěvku o částku 155 654,-Kč, na úhradu
nákladů právního zastoupení v soudním sporu se společností Kareta s.r.o.
2. Schvaluje navýšení provozního příspěvku Technickým službám města Vítkova,
p. o., IČO: 00037494 o částku 155 654,-Kč na úhradu nákladů právního zastoupení
v soudním sporu se společností Kareta s.r.o.
3. Ukládá připravit rozpočtové opatření.
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Z: VOS,VFO
T: 12/2022

64/2

1. Bere na vědomí žádost organizace Technické služby města Vítkov, p. o., IČO:
00037494, o navýšení provozního příspěvku o částku 240 790,-Kč, na nákup 10ks
kontejnerů na plasty a 25ks kontejnerů na komunální odpad, pro potřeby občanů
města Vítkova.
2. Schvaluje navýšení provozního příspěvku o částku 240 790,-Kč, na nákup 10ks
kontejnerů na plasty a 25ks kontejnerů na komunální odpad, pro potřeby občanů
města Vítkova.

65/2

1. Volí Ing. Pavela Smolku předsedou finančního výboru zřízeného zastupitelstvem
města
Vítkova.
2. Volí Mgr. Pavlínu Kubalovou, Mgr. Oldřicha Hušku, Ing. Zdeňka Petrů, Josefa
Pruska, Ing. Šárku Trnkovou, Mgr. Blanku Váňovou členy finančního výboru
zřízeného zastupitelstvem města Vítkova.
3. Ukládá informovat předsedu a členy finančního výboru o jejich zvolení.

66/2

1. Bere na vědomí Vnitřní předpis 5/2020 Pravidla pro čerpání finančních prostředků
osadními výbory.
2. Bere na vědomí Vnitřní předpis 8/2021 Pravidla pro čerpání finančních prostředků
pro místní části Města Vítkova.

67/2

1. Zřizuje, na volební období 2022-2026, osadní výbor v místní části Klokočov a
určuje počet členů devět.
2. Určuje členy osadního výboru místní části Klokočov:
.
3. Volí předsedou osadního výboru místní části Klokočov
4. Ukládá informovat předsedu a členy.

68/2

Z: MS,S
T: 12/2022

.
Z: MS
T: 11/2022

1. Zřizuje, na volební období 2022-2026, osadní výbor v místní části Jelenice a určuje
počet členů pět
2. Určuje členy osadního výboru místní části Jelenice:
.
3. Volí předsedou osadního výboru místní části Jelenic
4. Ukládá informovat předsedu a členy.

Z: MS
T: 11/2022

69/2

1. Zřizuje, na volební období 2022-2026, osadní výbor v místní části Podhradí a určuje
počet členů tři.
2. Určuje členy osadního výboru místní části Podhradí:
.
3. Volí předsedou osadního výboru místní části Podhradí
.
4. Ukládá informovat předsedu a členy.
Z: MS
T: 11/2022

70/2

1. Zřizuje, na volební období 2022-2026, osadní výbor v místní části Zálužné a určuje
počet členů tři.
2. Určuje členy osadního výboru místní části Zálužné:
.
3. Volí předsedou osadního výboru místní části Zálužné
.
4. Ukládá informovat předsedu a členy.
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Z: MS
T: 11/2022

71/2

1. Zřizuje, na volební období 2022-2026, osadní výbor v místní části Lhotka a určuje
počet členů pět.
2. Určuje členy osadního výboru místní části Lhotka:
.
3. Volí předsedou osadního výboru místní části Lhotka
.
4. Ukládá informovat předsedu a členy.
Z: MS
T: 11/2022

72/2

1. Zřizuje, na volební období 2022-2026, osadní výbor v místní části Prostřední Dvůr
a určuje počet členů sedm.
2. Určuje členy osadního výboru místní části Prostřední Dvůr:
.
3. Volí předsedou osadního výboru místní části Prostřední Dvůr
4. Ukládá informovat předsedu a členy.

73/2

1. Volí Pavla Vašátka předsedou kontrolního výboru zřízeného zastupitelstvem.
2. Volí Mgr. Lubomíra Petrželku, Ing. Iva Zegzulku, Mgr. Pavla Piskovského,
Jaroslava Szöllösyho, Bc. Tomáše Číže členy kontrolního výboru zřízeného
zastupitelstvem města Vítkova.
3. Ukládá informovat předsedu a členy kontrolního výboru o jejich zvolení.

_______________________________
Mgr. Jakub Cihlář
starosta
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.
Z: MS
T: 11/2022

Z: MS,S
T: 12/2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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