USNESENÍ
25. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. ledna 2020 v kanceláři starosty
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 899/25 do č. 908/25)
Rada města:
899/25 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením č.
17/2019 dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 17/2019 dle přílohy č. 1.
900/25 1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o majetkovém vypořádání na pozemku parc. č. 10
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkov.
2. Ukládá jednat s právní zástupkyní
v bodech 1-5, dle důvodové
zprávy.

Z: VFO
T: 1/2020

Z: VFO,MS
T: 2/2020

901/25 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Senior Point Vítkov“ v celkové výši max.
120.000 Kč.
902/25 1. Doporučuje přijetí individuální dotace ve výši 13.000.000,- Kč na projekt
„Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
2. Bere na vědomí informaci, že proběhlo jednání se zástupci Moravskoslezského kraje
o případném převodu silnice Wolkerova včetně pozemku p.č. 668/1 na město Vítkov.
903/25 Schvaluje Pravidla pro poskytnutí náborového příspěvku strážníkům městské policie
Města Vítkova.
904/25 Bere na vědomí zprávu o činnosti komise SPOD a pracovních skupin komunitního
plánování sociálních služeb (KPSS) za období od 10. 8. 2018 do 4. 11. 2019.
905/25 Bere na vědomí podklady k soudnímu sporu mezi Technickými službami města Vítkova,
p.o. a firmou Kareta s.r.o., včetně návrhu na mimosoudní finanční vyrovnání.
906/25 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.
907/25 Bere na vědomí návrh zastupitelstvu města 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.
908/25 1. Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt
„Antifetfest 2020 – krajské kolo“.
2. Ukládá podat žádost o individuální dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt
„Antifetfest 2020 – krajské kolo“.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 25. schůze Rady města Vítkova ze dne 15.01.2020
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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