USNESENÍ
69. schůze Rady města Vítkova konané dne 17. května 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2737/69 do č. 2769/69)
Rada města:
2737/69 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2738/69

1. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění
nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy
myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů, č. smlouvy (DMS): 450-2022-16233. (dále „Smlouva“), mezi městem
Vítkov a Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, IČO 00020478, se
sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
2. Ukládá podepsat smlouvu.
Z: S,VOVÚPŽP
T: 05/2022

2739/69

1. Rozhodla bezúplatně nabýt majetek – požární techniku, k zabezpečení ochrany
jednotkou dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 146.551,80,Kč.
2. Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 70884561 a Městem Vítkovem
o převodu požární techniky, k zabezpečení požární ochrany jednotkou
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 146.551,80,- Kč.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu majetku,
Z:S, VOVS
uzavřené mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
T:5/2022
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO:
70884561 a Městem Vítkovem o převodu požární techniky, k zabezpečení
požární ochrany jednotkou dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
hodnotě 146.551,80,- Kč.

2740/69

1. Schvaluje uzavření smlouvy na výplatu kompenzačního příspěvku ve výši 100,kč/ osobu/ noc v ubytovně v ulici Budišovská 522 ve Vítkově, dle důvodové
zprávy. Úhrada nákladů na nouzové ubytování bude hrazena z kompenzačních
příspěvků na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu na výplatu kompenzačního
Z: S, VOVS
příspěvku.
T: 5/2022

2741/69

Rozhodla prominout čtenářský registrační poplatek v městské knihovně
ve Vítkově na období jednoho roku, od 17. května 2022 do 16. května 2023,
žákům/absolventům prvních tříd vítkovských základních škol ve školním roce
2021/2022, a to bez ohledu na datum registrace žáka do knihovny během tohoto
období.

2742/69

1. Schvaluje s platností od 1. července 2022 Pravidla pro užívání městského
rozhlasu.
2. Ukládá zveřejnit pravidla na webu města.

2743/69

1. Schvaluje poskytnutí SDH Vítkov IČO: 66738881 100 ks volných vstupenek
na akci Den města Vítkov 2022 dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje poskytnutí 100 ks vstupenek na akci Den města Vítkov 2022 pro
SDH Vítkov IČO: 66738881.
3. Ukládá volné vstupenky na akci Den města Vítkov předat SDH Vítkov.
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Z: VOVVP
T: 6/2022

Z: VOK
T: 5/2022

2744/69

2745/69

1. Rozhodla darovat 2 ks vstupenek sponzorovi akce Den města Vítkova 2022 při
uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí sponzorského daru na podporu kulturní akce
Den města Vítkov 2022, uzavřenou mezi městem Vítkov a dárcem.
3. Pověřuje vedoucí odboru kultury uzavřením a podpisem jednotlivých smluv
o poskytnutí sponzorského daru.

1. Bere na vědomí zápis z likvidační komise č. 1/2022 konané dne 3. května 2022.
2. Schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle zápisu z likvidační komise
č. 1/2022 konané dne 3. května 2022.
3. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle zápisu z likvidační komise Z:VOVS
T: 6/2022
č. 1/2022 konané dne 3. května 2022.
4. Ukládá provést vyřazení majetku z majetkové evidence a z účetnictví.

2746/69

2747/69

Z: VOK
T: 5/2022

Z:VFO
T: 6/2022

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 8/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 8/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 6/2022

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Středisko volného času
Vítkov, p. o., IČO: 73214892, spočívající v navýšení provozního příspěvku
o částku 49.000,- Kč na reprezentaci mažoretek na ME v Zadaru.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o., o změně
závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 6/2022

2748/69

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, p. o., IČO: 69987181, spočívající v navýšení provozního příspěvku o
částku 24.400,- Kč na projekt Příběhy našich sousedů.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o., o změně
Z: VFO
závazného ukazatele.
T: 6/2022

2749/69

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Technické služby města
Vítkova, p. o., IČO:00037494, spočívající v navýšení provozního příspěvku o
částku 129.470,- Kč na zakoupení plastových kontejnerů.
2. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Technické služby města
Vítkova, p. o., IČO: 0037494, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku
ve výši 195.000,- Kč na zakoupení vysokotlaké vapky s ohřevem vody.
3. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova, p. o., o změně
závazných ukazatelů.

Z: VFO
T: 6/2022

2750/69

1. Schvaluje uzavření smlouvy o spořicím účtu mezi Městem Vítkov a společností
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o spořicím účtu mezi Městem Vítkov a společností
Z: VFO,S
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782,
T: 5/2022
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
3. Pověřuje starostu města Vítkova ke zmocnění osob, které budou mít pravomoc
k nakládání s peněžními prostředky na spořicím účtu České spořitelny (tzv.
disponenti).

2751/69

1. Bere na vědomí žádost
, bytem
,
o pronájem pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře 785 m 2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 518/1 zahrada
o výměře 785 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
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3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 6/2022

2752/69

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2653/68 ze dne 26. 4. 2022 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností Březovskou zemědělskou. a. s.,
se sídlem Březová č. p. 107, 747 44 Březová, na pacht pozemku parc. č. 3201/3
orná půda o výměře 2665 m2 v k. ú. Vítkov, k zemědělskému hospodaření, za
cenu 2200,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 9/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2753/69

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2654/68 ze dne 26. 4. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
a
,
oba bytem
, na pronájem části pozemku parc. č.
1038 trvalý travní porost o výměře 440 m2 a část pozemku parc. č. 1039/1 orná
půda o výměře 600 m2, oba v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako zahrádku, za cenu
10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 6.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 6/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2754/69

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2659/68 ze dne 26. 4. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a manž.
a
, oba
trvale bytem
, na pronájem části pozemku
parc. č. 1859/6 orná půda o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádka, za
cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle č. 13, odst. 4
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 6.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 6/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2755/69

1. Bere na vědomí žádost
, bytem
, o 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 m 2 v k.
ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 864/49 trvalý
travní porost o výměře cca 10 m2 a část parc. č. 864/11 ostatní plocha o výměře
cca 10 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako odpočinková plocha u nemovitosti,
za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 6/2022

2756/69

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2657/68 ze dne 26. 4. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a manž
a
,
oba trvale bytem
, na pronájem
části pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost o výměře 120 m2, v k. ú.
Nové Těchanovice, jako odpočinkovou plochu u nemovitosti, za cenu 10,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 6.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2757/69

1. Bere na vědomí žádost Základní umělecké školy, IČO 47813598, se sídlem
Lidická 639, 749 01 Vítkov, o poskytnutí dotace ve výši 28 000,- Kč, na
dopravu pro Dechový orchestr ZUŠ Vítkov na akci Dny města Kalet.
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Z: S,VFO
T: 6/2022

2. Rozhodla poskytnout dotaci Základní umělecké škole, IČO 47813598, se
sídlem Lidická 639, 749 01 Vítkov ve výši 28 000,- Kč, na dopravu pro
Dechový orchestr ZUŠ Vítkov na akci Dny města Kalet.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Základní
uměleckou školou, IČO 47813598, se sídlem Lidická 639, 749 01 Vítkov ve
výši 28 000,- Kč, na dopravu pro Dechový orchestr ZUŠ Vítkov na akci Dny
města Kalet, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
4. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Základní
uměleckou školou, a to nejpozději do 31. 5. 2022.
2758/69

2759/69

2760/69

1. Bere na vědomí vyhodnocení údržby komunikací a chodníků v zimním období
2021/2022 a průběh jarního úklidu města Vítkova, včetně místních částí.
2. Ukládá předložit zprávu týkající se vyhodnocení údržby komunikací a
chodníků v zimním období 2022/2023 a průběh jarního úklidu města Vítkova,
včetně místních částí.

Z: S,VFO
T: 5/2022

Z: VOS
T: 5/2023

1. Souhlasí s dofinancováním částky 3 052 Kč za obědy pro Ukrajinské děti za
období 4. – 8. 4. 2022 z provozního příspěvku Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181, o usnesení rady města.

Z: VOS,ŘZŠaG
T: 5/2022

1. Souhlasí s dofinancováním částky 4 680 Kč za obědy pro Ukrajinské děti za
období 9. 5. – 30. 6. 2022 z provozního příspěvku Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181, o usnesení rady města.

Z: VOS,ŘZŠaG
T: 5/2022

2761/69

1. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci,
Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO 69987181 podanou Žádost o poskytnutí
nadačního příspěvku z CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro podporu
vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR.
2. Souhlasí s dalšími postupnými žádostmi Základní školy a gymnázia Vítkov
o nadační příspěvky z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, pro podporu
vzdělávání ukrajinských žáků a studentů, v závislosti na tom, jak se budou do
školy přihlašovat noví žáci z Ukrajiny.
3. Souhlasí s možným přijetím finančních prostředků z nadačního příspěvku
z CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem na úhradu tematických exkurzí a
školních výletů pro ukrajinské žáky a studenty, vzdělávající se v Základní škole
a gymnáziu Vítkov.

2762/69

1. Bere na vědomí žádost Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 49 tis.Kč pro mažoretky na reprezentaci na ME v Zadaru.
2. Schvaluje poskytnutí provozního příspěvku ve výši 49 tis. Kč z rozpočtu města
Středisku volného času Vítkov, příspěvkové organizaci, Bezručova 585, 749 01
Vítkov, IČO 73214892, pro mažoretky, na reprezentaci na ME v Zadaru.

2763/69

1. Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, na zpracování projektové dokumentace „Zajištění a likvidace starých
důlních děl“.
2. Ukládá podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Z: VOS
na zpracování projektové dokumentace „Zajištění a likvidace starých důlních
T: 6/2022
děl“.
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2764/69

1. Schvaluje v souladu s článkem 2, bodem 6 vnitřního předpisu města č. 2/2022 –
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, přímé
zadání veřejné zakázky „Odstranění objektu Oderská čp. 182, Vítkov
a vybudování opěrné zdi“ své příspěvkové organizaci (ovládané osobě dle § 11
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) – Technickým službám
města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO
00037494.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Odstranění objektu Oderská čp.
182, Vítkov a vybudování opěrné zdi“ v rámci dotačního projektu „Bytový
dům Oderská 182, Vítkov - demolice“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Technickými službami města
Vítkova, příspěvkovou organizací, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO
00037494 za celkovou smluvní cenu 2 480 465,62 Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o dílo na realizaci akce „Odstranění Z: S,VOS
objektu Oderská čp. 182, Vítkov a vybudování opěrné zdi“ v rámci dotačního
T: 5/2022
projektu „Bytový dům Oderská 182, Vítkov - demolice“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Technickými službami
města Vítkova, příspěvkovou organizací, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO
00037494 za celkovou smluvní cenu 2 480 465,62 Kč bez DPH.

2765/69

1. Bere na vědomí žádost organizace Technické služby Vítkov, p. o., IČO:
00037494 o vyřazení majetku dle přiloženého seznamu.
2. Schvaluje vyřazení majetku organizace Technické služby Vítkov, p. o., IČO:
00037494, dle důvodové zprávy.

2766/69

1. Bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Technické služby města Vítkov,
Dělnická 705, Vítkov, 749 01 o navýšení těžby lesa pro rok 2022.
2. Schvaluje žádost příspěvkové organizace Technické služby města Vítkov,
Dělnická 705, Vítkov, 749 01 o navýšení těžby lesa pro rok 2022.
3. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace Technické služby města
Z: VOS
Vítkov, Dělnická 705, Vítkov, 749 01 o rozhodnutí rady města.
T: 5/2022

2767/69

1. Bere na vědomí pracovní verzi studie bytového domu na ul. Dělnická,
předloženou společností Atelier 38 s.r.o.
2. Schvaluje zapracované změny a připomínky studie v pracovní verzi 220429.
3. Ukládá informovat zpracovatele.

Z: S,MS
T: 5/2022

2768/69

Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Polska na 21. května 2022 pro Ing. Pavla
Smolku.

2769/69

1. Bere na vědomí oznámení podstatné změny okolností zaslané firmou COLAS
CZ, a. s. ke stavbě „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr.
2. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Cyklostezka
Vítkov – Prostřední Dvůr“, jehož předmětem je změna ceny díla z důvodu
změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat, mezi městem Vítkov, nám.
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a COLAS CZ, a. s., Rubeška
215/1, 190 00 Praha 9, IČO 26177005.
3. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci
Z: S,VOS
akce „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“, jehož předmětem je změna ceny T: 5/2022
díla z důvodu změny okolností, mezi městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČO 00300870 a COLAS CZ, a. s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČO 26177005.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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