USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 3. listopadu 2021
v sále na MěÚ ve Vítkově
(od č. 1202/22 do č. 1256/22)
Zastupitelstvo města:
1202/22 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 31. srpna, 14. září,
5. října a 13. října 2021.
1203/22 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1204/22 Rozhodlo o rozdělení Změny č. 3 územního plánu Vítkova na 2 dílčí změny 3a), která bude
samostatně řešit plochu pro fotovoltaickou elektrárnu Vítkov-sever a změnu 3b), která
bude samostatně řešit plochu pro fotovoltaickou elektrárnu Vítkov-jih.
1205/22 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vítkova č. 3/2021, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2. Ukládá předkladateli obecně závaznou vyhlášku vyvěsit na úřední desku Města Vítkova. Z: VOVÚPŽP
T: 11/2021
1206/22 1. Revokuje usnesení č. 1078/20 ze dne 16. 6. 2021 „souhlasí s poskytováním služby
Sociální rehabilitace spolkem Fokus – Opava, z. s., IČO 269 90 881, Opavská 33, 793 13
Svobodné Heřmanice s finanční spoluúčastí 230 000.- Kč v roce 2022“.
2. Ukládá informovat Fokus – Opava, z. s., IČO 269 90 881, Opavská 33, 793 13
Z: VOSV
Svobodné Heřmanice o revokaci usnesení č. 1078/20 ze dne 16. 6. 2021.
T: 11/2021
1207/22 1. Souhlasí s poskytováním služby Sociální rehabilitace formou ambulantní a terénní
služby na území města Vítkova a jeho místních částí organizací JINAK, z. ú., Brantice č.
220, 793 93 Brantice, IČO 0166085 s finanční spoluúčasti 230 000,- Kč v roce 2022.
2. Ukládá informovat organizaci JINAK, z. ú., Brantice č. 220, 793 93 Brantice, IČO
Z: VOSV
0166085 o možnosti poskytování služby Sociální rehabilitace formou ambulantní
T: 11/2021
a terénní služby na území města Vítkova a jeho místních částí s finanční spoluúčasti
230 000,- Kč v roce 2022.
1208/22 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR - program VISK3 Informační centra veřejných knihoven, na vybavení knihovny RFID technologií a
samoobslužným půjčováním.
2. Souhlasí v případě získání dotace s předfinancováním vybavení knihovny RFID
technologií a samoobslužným půjčováním.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z Ministerstva kultury ČR - program VISK3 - Informační
centra veřejných knihoven, na vybavení knihovny RFID technologií a samoobslužným
půjčováním.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.

Z: S,VOK
T: 12/2021
Z: S,VOK
T: 4/2022

1209/22 Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem Opavská č. p.
21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
1210/22 1. Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2021/2022.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2022/2023.
1211/22 Bere na vědomí zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve Vítkově a jeho místních
částech v období 2021/2022.
1212/22 Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova p. o., o provozu městského
koupaliště v roce 2021.
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Z: VOS
T: 11/2022

1213/22 1. Schvaluje vyřazení nepotřebného, nefunkčního a zastaralého majetku Střediska volného
času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá ředitelce Střediska volného času, příspěvkové organizace, Bezručova 585,
749 01 Vítkov, IČO 73214892 vyřadit majetek z evidence a účetnictví.

Z: ŘSVČ
T: 11/2021

1214/22 1. Odmítá převod nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks od TS Vítkov, p. o. se sídlem
Dělnická č. p. 705, IČ:00037494, na město Vítkov, v celkové hodnotě
681 094 Kč, dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p. o. se sídlem
Dělnická č. p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě 681 094 Kč, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p. o. se sídlem
Z: ŘTS
Dělnická č. p. 705, IČ: 00037494, v celkové hodnotě 681 094 Kč, dle důvodové zprávy. T: 11/2021
1215/22 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 4/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. ledna 2022.
2. Ukládá vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 4/2021 na úřední desce.

Z: VFO
T: 11/2021

1216/22 1. Bere na vědomí žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vítkově,
Opavská 116, Vítkov, IČO: 47810564, o poskytnutí finanční dotace na výměnu kotle na
vytápění prostor v objektu na Opavské ulici ve Vítkově.
2. Rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 59.000,- Kč Farnímu sboru Českobratrské
církve evangelické ve Vítkově, Opavská 116, Vítkov, IČO: 47810564, na výměnu kotle
na vytápění prostor v objektu na Opavské ulici ve Vítkově.
3. Schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi městem Vítkov a Farním
sborem Českobratrské církve evangelické ve Vítkově, Opavská 116, Vítkov, IČO:
47810564, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
4. Ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vítkov a Farním sborem Českobratrské
Z: VFO
církve evangelické ve Vítkově, Opavská 116, Vítkov, IČO: 47810564.
T: 12/2021
1217/22 Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u společnosti Elim Opava,
o. p. s, Rolnická 1636/21a, Opava-Kateřinky, IČO: 02278197, ze dne 23. 6. 2021 dle
předloženého protokolu.
1218/22 Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u společnosti
EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 379/21, Opava, IČO: 25852345, ze dne 15. 7. 2021
dle předloženého protokolu.
1219/22 Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Klub
sportovní kynologie Vítkov-Klokočov, z. s., Nová 443, Vítkov, IČO: 07780923, ze dne
12. 8. 2021 dle předloženého protokolu.
1220/22 Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u spolku Tělovýchovná
jednota Vítkov, z. s., Husova 653, Vítkov, IČO: 44941412, ze dne 2. 9. 2021 dle
předloženého protokolu.
1221/22 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 13/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které schválila rada města dne 14. září
2021 pod č. usnesení 2149/55.
1222/22 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 14/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které schválila rada města dne 5. října
2021 pod č. usnesení 2178/56.
1223/22 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 15/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které schválila rada města dne 26. října
2021 pod č. usnesení 2215/58.
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1224/22 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 16/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 16/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 11/2021

1225/22 1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 00037494, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 1.656.281,Kč.
2. Schvaluje navýšení odvodu z odpisů organizaci Technické služby města Vítkova, p. o.,
IČO: 00037494, o částku 701.601,- Kč do rozpočtu zřizovatele.
3. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 00037494, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši 800.000,Kč na pořízení malotraktoru.
4. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova o změně závazných
ukazatelů organizace.

Z: VFO
T: 11/2021

1226/22 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
, o zakoupení části pozemku parc. č. 864/49 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost
o výměře cca 40m2 v k. ú. Nové Těchanovice, výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který na své náklady nechá vypracovat žadatelka, za kupní cenu ve výši 750,Kč/m2.
3. Neschvaluje slevu 30% z kupní ceny na částí pozemků a to kvůli svažitosti terénu.
4. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 11/2021

1227/22 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
a
, trvale bytem
o zakoupení části pozemku parc. č. 74/1
v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 74/1 ostatní plocha o výměře cca
65 m2 v k. ú. Vítkov, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své
náklady nechají vypracovat žadatelé, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2.
3. Schvaluje slevu 30% z kupní ceny na část pozemku, a to kvůli svažitosti terénu
a faktického dopadu technické infrastruktury.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 11/2021
1228/22 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 848/1 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře
cca 78 m2 v k. ú. Nové Těchanovice – výměra bude upřesněna geometrickým plánem,
který na své náklady nechá vypracovat žadatelka, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1229/22 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 839/1 a pozemku parc. č. 71/4 v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 839/1 trvalý travní porost
o výměře cca 378 m2 a parc. č. 71/4 zastavěná plocha o výměře 239 m 2 v k. ú. Nové
Těchanovice – výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady
nechá vypracovat žadatel, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Schvaluje slevu 30% z kupní ceny pozemku kvůli faktickému dopadu inženýrských sítí
na části pozemku a svažitosti terénu, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
1230/22 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
o zakoupení části pozemku parc. č. 74/1 v k. ú. Vítkov.
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Z: VFO
T: 11/2021

Z: VFO
T: 11/2021

2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 74/1 ostatní plocha o výměře
14 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu ve výši 600,Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 11/2021

1231/22 1. Bere na vědomí žádost
trv. bytem
o zakoupení
části pozemku parc. č. 864/3 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře
cca 93 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, výměra bude upřesněna geometrickým plánem,
který na své náklady nechá vypracovat žadatelka, za kupní cenu 750,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.
3. Neschvaluje slevu 30% z kupní ceny na část pozemku, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 11/2021
1232/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1106/20 ze dne 16. 6. 2021, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na
zakoupení pozemku parc. č. st. 7/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lhotka u Vítkova,
za kupní cenu ve výši 24.503 Kč včetně DPH, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2022.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení T: 1/2022
ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1233/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1172/21 ze dne 8. 9. 2021, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
,
,o zakoupení pozemku na výstavbu garáže na ul. Oderská parc. č. 150/26, v k. ú.
Vítkov, za kupní cenu ve výši 15.972 Kč včetně DPH, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1234/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1171/21 ze dne 8. 9. 2021, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 896/1 trv. travní porost, v k. ú. Nové
Těchanovice, za kupní cenu ve výši 13.500 Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. ledna 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1235/22 1. Revokuje usnesení zastupitelstva města ZM č. 1176/21 ze dne 8. 9. 2021
„1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1104/20 ze dne 16. 6. 2021 kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a panem
, trvale bytem
,
na koupi části pozemku parc. 2937/1, zahrada v k. ú. Vítkov za kupní cenu ve
výši 173.250,- Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. listopadu
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“
2. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1104/20 ze dne 16. 6. 2021 kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a panem
, nar.
, trvale bytem
na koupi části pozemku parc. 2937/1, zahrada v k. ú. Vítkov
za kupní cenu ve výši 122.461,- Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. prosince 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
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Z: S,VFO
T: 1/2022

Z: S,VFO
T: 1/2022

Z: S,VFO
T: 12/2021

1236/22 1. Revokuje usnesení zastupitelstva města ZM č. 1178/21 ze dne 8. 9. 2021
„ 2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2330/8 o výměře cca 80 m2
v k. ú. Vítkov, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady
nechá vypracovat žadatelka, za kupní cenu 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.“
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2330/8 o výměře cca 70 m 2, část
pozemku parc. č. 2330/9 o výměře cca 15 m2 a část pozemku parc. č. 2331/1 o výměře
cca 35 m2 v k. ú. Vítkov, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své
náklady nechá vypracovat žadatelka, za kupní cenu 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 12/2021

1237/22 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1060/19 ze dne 5. 5. 2021 kupní smlouvu na
prodej bytové jednotky č. 911/2, ul. Opavská ve Vítkově, kat. území Vítkov, panu
, nar.
, trv. bytem
a paní
, nar.
, trv. bytem
, za kupní cenu ve výši
1.250.000 Kč nabídnutou v obálkové metodě.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu do 31. 1. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
Z: S,VFO
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s těmito
T: 1/2022
žadateli platnosti.
1238/22 1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 518 zahrada, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 518 zahrada v k. ú. Vítkov panu
trvale bytem
, po předložení geometrického plánu na
zaměření části parcely, který na své náklady nechá vypracovat žadatel a bude splňovat
podmínky vyvěšeného záměru.
3. Ukládá připravit návrh kupní smlouvy.

Z: VFO
T: 1/2022

1239/22 1. Schvaluje na základě kupní smlouvy podepsané dne 12. 5. 2017 mezi Městem Vítkov
a
, IČO:
, DIČ:
(s právními účinky od 24. 7.
2017) na koupi pozemku parc. č. 3207/35 v k. ú. Vítkov, dodatek č. 1, o prodloužení
lhůty, stanovené pro kolaudaci stavby do 31. 12. 2023 z důvodu zatížení pozemku
věcným břemenem a s tím spojené nutnosti přepracování celé projektové dokumentace
a také zajištění nových souhlasů příslušných orgánů, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 kupní smlouvy o prodloužení lhůty, stanovené pro
Z: S,VFO
kolaudaci stavby s žadatelkou, a to nejpozději do 31. 12. 2021.
T: 12/2021
1240/22 1. Bere na vědomí možnost směny pozemků s
nar.
,
trv. bydlištěm
za účelem rozšíření příjezdové komunikace ke
stavebním parcelám Města Vítkov určeným k výstavbě rodinných domů.
2. Schvaluje provést kroky ke směně pozemků Města Vítkova s
.
3. Rozhodlo zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 414 orná půda o výměře cca
591m2 v k. ú. Nové Těchanovice, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, za
pozemek parc. č. 2551/5 o výměře 685 m2 v k. ú. Vítkov, kdy směna pozemků bude
bez finančního doplatku.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: S,VFO
T: 11/2021
1241/22 1. Bere na vědomí možnost směny pozemků se Státním pozemkovým úřadem za účelem
rozšíření stavebních ploch v městském majetku určených na výstavbu rodinných domů.
2. Rozhodlo provést kroky ke směně pozemků Města Vítkova se Státním pozemkovým
úřadem.
3. Ukládá jednat se Státním pozemkovým úřadem o směně pozemků, dle důvodové zprávy. Z: S,VFO
T: 11/2021
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1242/22 1. Bere na vědomí žádost manželů

, nar.

, trvale bytem
, nar.
, trvale
bytem
, jako zástavců, o souhlas se zřízením
zástavního práva k pozemku parc. č. 1304/5 orná půda o výměře 1346 m 2 v kat. území
Vítkov, pro zástavního věřitele společnost MONETA Money Bank, a. s., se sídlem
Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28 Praha 4 - Michle, IČO: 25672720 dle smlouvy o
úvěru reg. č. HY2104H100.
2. Souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1304/5 orná půda o výměře
1346 m2 v kat. území Vítkov pro zástavního věřitele společnost MONETA Money Bank,
a. s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28 Praha 4 - Michle, IČO: 25672720 dle
smlouvy o úvěru reg. č. HY2104H100.
3. Ukládá podepsat souhlas se zřízením zástavního práva.
S,VFO
T: 11/2021
a

1243/22 1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
,
, jako zástavců, o souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku parc.
č. 1304/1 orná půda o výměře 1409 m2 v kat. území Vítkov, pro zástavního věřitele
Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO:
45317054, dle smlouvy o úvěru reg. č. 0099031708794.
2. Souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1304/1 orná půda o výměře
1409 m2 v kat. území Vítkov pro zástavního věřitele Komerční banku, a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, dle smlouvy o úvěru reg.
č. 0099031708794
3. Ukládá podepsat souhlas se zřízením zástavního práva.

S,VFO
T: 11/2021

1244/22 1. Bere na vědomí žádost
trvale bytem náměstí
,
, o udělení souhlasného stanoviska k darování ideální poloviny parc. č. 1304/2
orná půda, v k. ú. Vítkov třetí osobě.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Městem Vítkov a
, nar.
trvale bytem
, jehož obsahem
je darování ideální poloviny parc. č. 1304/2 o výměře 1339 m2 v k. ú. Vítkov třetí osobě,
, nar.
, trvale bydlištěm
.
3. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě.
S,VFO
T: 12/2021
4. Schvaluje darovací smlouvu mezi
, nar.
, trvale
bytem
, nar.
, trvale
bydlištěm
na ideální polovinu pozemku parc. č.
1304/2 v k. ú. Vítkov, kdy Město Vítkov je v darovací smlouvě uvedeno jako oprávněné
z předkupního práva a z práva zpětné koupě.
5. Ukládá podepsat darovací smlouvu.
S,VFO
T: 12/2021
1245/22 1. Schvaluje Memorandum o spolupráci na zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitách
Lesní Albrechtice a Březová mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a Městysem Březová, Březová 106, 747 44 Březová, IČO:
00299880, jehož předmětem je zvýšení dopravní bezpečnosti na území Městyse
Březová.
2. Ukládá starostovi města podepsat Memorandum o spolupráci na zvýšení dopravní
S,VFO
bezpečnosti v lokalitách Lesní Albrechtice a Březová mezi Městem Vítkov, náměstí
T: 12/2021
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Městysem Březová, Březová 106, 747 44
Březová, IČO: 00299880. Memorandum je na dobu určitou do 31.12.2024.
1246/22 Bere na vědomí zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1. 11. 2020 do
31. 10. 2021.
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1247/22 1. Schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje Plány práce výborů a Plán kontrol finančního a kontrolního výboru pro rok
2022.
4. Ukládá vyplatit peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí města ve výši dle důvodové
zprávy.
5. Ukládá předložit zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1. 11. 2021 do
31. 9. 2022 včetně návrhů peněžního plnění.
1248/22 1. Schvaluje plán práce zastupitelstva města na rok 2022.
2. Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2023.

Z: VVS
T: 12/2021
Z: MS
T: 9/2022
Z: T
T: 11/2022

1249/22 Bere na vědomí Závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok
2020.
1250/22 1. Schvaluje dodatek č.1 k Memorandu o spolupráci uzavřené dne 24.9.2020 mezi městem
Vítkov a
, Vítkovskou zemědělskou s.r.o.
a Vítkovskou Energy, s.r.o.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci uzavřené dne 24.9.2020 mezi
Z: S,VFO
městem Vítkov a
, Vítkovskou zemědělskou s.r.o., T: 11/2021
Vítkovskou Energy, s.r.o.
1251/22 1. Bere na vědomí informaci
., právního zástupce Technických
služeb města Vítkova p.o., o probíhajícím soudním sporu se společností KARETA s.r.o.
2. Ukládá připravit návrh mimosoudního vyrovnání mezi Technickými službami města
Vítkova, p.o. a společností KARETA s.r.o.

Z: S,ŘTS
T: 12/2021

1252/22 1. Bere na vědomí žádost osadního výboru Jelenice o nákup vánočního osvětlení.
2. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Jelenice ve výši 15 000 Kč na
účely uvedené v důvodové zprávě.
3. Ukládá informovat předsedu osadního výboru o usnesení zastupitelstva.
Z: VOS
T: 11/2021
1253/22 Bere na vědomí zápis z 19. jednání sportovního výboru konaného dne 20. 10. 2021.
1254/22 Bere na vědomí plán práce sportovního výboru na rok 2022.
1255/22 Bere na vědomí zápis a usnesení z 22 jednání finančního výboru konaného dne 1. 11. 2021.
1256/22 Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem dne 24. 9. 2021.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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