USNESENÍ
7. schůze Rady města Vítkova konané dne 19. února 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 197/7 do č. 291/7)
Rada města:
197/7 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
198/7 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2019.
199/7 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok 2019.

Z: VOVS
T: 2/2020
Z: VOdD
T: 2/2020

200/7 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí
v roce 2018.
2. Ukládá přeložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Z:
za rok 2019.
VOVÚPŽP
T: 2/2020
201/7 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2019.

Z:
VOSČŽÚ
T: 2/2020

202/7 Bere na vědomí žádost Kamila Hlaváče z místní části Jelenice o rozšíření regulace používání
zábavní pyrotechniky a rovněž žádost osadního výboru místní části Prostřední Dvůr o rozšíření
regulace používání zábavní pyrotechniky, přičemž doporučuje žádostem nevyhovět.
203/7 1. Schvaluje přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov, Bezručova 620 panu
Václavu Sedláčkovi, nar. 29. 11. 1940, bytem Vítkov, Komenského 153.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu č. 2
v Domě pro seniory, Vítkov, Bezručova 620 na dobu jednoho roku s Václavem Sedláčkem,
nar. 29. 12. 1940, bytem Vítkov, Komenského 153.
204/7 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi městem
Vítkov a obcemi Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění
odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2018.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv s obcemi Čermná ve
Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných
a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2019.
205/7 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2019.

Z: VOSV
T: 3/2019

Z: VSMP
T: 2/2020

Z: VOSV
T: 2/2020

206/7 Schvaluje Zásady a metodiku pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova
v sociální oblasti.
207/7 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.
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Z: VOSV
T: 2/2020

208/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 120.000,- Kč Fokusu –
Opava, z.s., Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně
související s provozem služby sociální rehabilitace.
209/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč Středisku
rané péče SPRP, pobočka Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ 75095017 na
činnost bezprostředně související s provozem služby sociální prevence.
210/7 Nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci organizaci EUROTOPIA.CZ,
o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na činnost bezprostředně
související s provozem služby odborného sociálního poradenství.
211/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 15.000,- Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 25852345 na činnost
bezprostředně související s provozem Asistenčního, mediačního a terapeutického centra.
212/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč organizaci
Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně
související s provozem Domova pro seniory.
213/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč organizaci
Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně
související s provozem Domova se zvláštním režimem.
214/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 40.000,- Kč organizaci
Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost bezprostředně
související s provozem Chráněného bydlení.
215/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 254.000,- Kč organizaci
Středisko volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
IČ 73214892 na činnost bezprostředně související s provozem Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Tunnel.
216/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 96.000,- Kč organizaci
Středisko volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892 na činnost
bezprostředně související s provozem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel.
217/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 25.000,- Kč organizaci
Elim Opava o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost bezprostředně
související s výkonem dobrovolnictví.
218/7 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč organizaci
Slezské diakonii – Poradna rané péče MATANA, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín,
IČ 65468562 na provoz služby Poradna rané péče MATANA.
219/7 1. Schvaluje vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2018 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2019.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit max. výši těžby 1 800 m3 pro rok 2019.
3. Ukládá předložit vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o za rok 2019 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2020.
220/7 1. Bere na vědomí informaci o možné výstavbě IV. etapy skládky v N. Těchanovicích a žádost
Technických služeb města Vítkova, p. o., o investiční příspěvek na zpracování projektu IV.
etapy skládky v N. Těchanovicích.
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Z:
VOS,ŘTS
T. 2/2020

2. Doporučuje schválit zpracování projektové dokumentace IV. etapy skládky v Nových
Těchanovicích a žádost Technických služeb města Vítkova, p. o., o investiční příspěvek ve
výši 290 400,- Kč na zpracování projektu IV. etapy skládky v Nových Těchanovicích.
221/7 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2019.
222/7 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru, mezi Městem Vítkov a Železářství
Jaroslav Szöllösy Vítkov, Komenského 168, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 2/2020

Z: VOK
T: 2/2019

223/7 1. Schvaluje výši vstupného na akci „Den města – Vítkov 2019“ takto:
předprodej
na místě + předprodej
do 18. 5. 2019 vč.
od 20. 5. 2019
Dospělí
120,- Kč
200,- Kč
Dospělí – senioři od 60 let
60,- Kč
100,- Kč
Děti do 3 let
zdarma
Dědi od 4 do 15 let
60,- Kč
100,- Kč
Rodinné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 300,- Kč
500,- Kč
Studenti do 26 let
60,- Kč
100,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P
60,- Kč
100,- Kč
2. Schvaluje vstupenky zakoupené v předprodeji nelze vrátit zpět prodávajícímu.
. 3. Ukládá zahájit předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov od 1. dubna 2019.

Z: VOK
T: 1.4.2019

224/7 1. Doporučuje ZM schválit Hodnotící zprávu místní Agendy 21 za rok 2018.
2. Doporučuje ZM schválit Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2019.
3. Doporučuje ZM schválit Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní
Agendy 21.
4. Zřizuje komisi pro místní Agendu 21.
5. Jmenuje členy komise pro místní Agendu 21:
Danielu Olbertovou, veřejná správa (zaměstnanec města Vítkova)
Mgr. Ivanu Prokšovou, veřejná správa (zaměstnanec města Vítkova)
Marii Kristkovou, neziskový sektor (předsedkyně ZO SPCCH Vítkov)
Marcela Durce, komerční sektor (fyzická osoba podnikající).
225/7 1. Schvaluje Rámcovou podlicenční smlouvu o nájmu kopií filmů mezi městem Vítkov
a distributorem Aerofilms, s.r.o., Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, IČO 27154271.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 3/2019

226/7 1. Schvaluje Smlouvu o podávání poštovních zásilek mezi městem Vítkov a APK Cinema Servis
s.r.o. se sídlem Politických vězňů 445/13, 26601 Beroun, IČ 29415233.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: VOK
T: 3/2019
227/7 Bere na vědomí koncepci mezinárodní spolupráce města Vítkova 2019 – 2022.
228/7 Doporučuje ZM schválit odměny členům letopisecké komise za rok 2018 ve výši uvedené
v důvodové zprávě.
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229/7 1. Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 2. 2019.
2. Ukládá zaslat členům kulturní komise výstupy mapování významných staveb ve městě, které
provedla předchozí kulturní komise.
3. Ukládá informovat předsedy osadních výborů o záměru kulturní komise a vyzvat je ke
zmapování významných staveb v místních částech do 30. června 2019.
4. Neschvaluje nákup mobiliáře určeného k zapůjčování dalším subjektům v roce 2019.
5. Ukládá připravit aktualizaci Pravidel pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově.
230/7 1. Schvaluje Licenční smlouvu k užití filmu Jan (režie Ivo Trajkov) mezi Městem Vítkov a
Českou televizí, Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ 00027383.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 3/2019
Z: VOK
T: 3/2019
Z: VOK
T: 6/2019

Z: S,VOK
T: 2/2019

231/7 1. Bere na vědomí revokaci usnesení zastupitelstva města č. 1424/28 ze dne 26. 9. 2018.
2. Bere na vědomí návrh na přestavbu prostor bývalé restaurace kulturního domu na Komunitní
centrum dle důvodové zprávy.
232/7 1. Bere na vědomí zprávu týkající se jarního úklidu města Vítkova a jeho místních částí.
2. Ukládá zajistit jarní úklid města Vítkova a jeho místních částí podle předložené zprávy.
3. Ukládá předložit návrh příprav jarního úklidu města Vítkova a jeho místních částí v roce
2020.
233/7 1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2018 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce na
místních komunikacích v roce 2019 ve Vítkově a jeho místních částech.
234/7 1. Schvaluje plán oprav na místních komunikacích na rok 2019 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit plán oprav na místních komunikacích v roce 2020 ve Vítkově
a jeho místních částech.
235/7 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2018 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2019 v působnosti Vítkova, obce
s rozšířenou působností.
236/7 Doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit podání žádosti o dotaci v dotačním programu
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019 vyhlášeném
Moravskoslezským krajem na projekt „Za významnými osobnostmi Vítkovska “.
237/7 Bere na vědomí informace o záměru výstavby rozhledny na Františkově Dvoře v Klokočově dle
důvodové zprávy.
238/7 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na projekt „Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově“, z Programu
studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady.
239/7 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 25.1.2019.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 25.1.2019.
240/7 1. Souhlasí s podnájmem nebytových prostor Opavská 21, Vítkov s paní Sabinou Šalamonkovou,
bytem Švermova 538, Vítkov za účelem provozování kadeřnictví s účinnosti od 1.3.2019.
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Z: VOS,TS
T: 5/2019
Z: VOS
T: 3/2020

Z: VOS
T: 2/2020

Z: VOS,
DK
T: 2/2020

Z: VOS
T: 2/2020

2. Ukládá informovat nájemce paní Danu Oslizlokovou bytem Wolkerova 853, Vítkov a SBF
Vítkov o rozhodnutí rady města.

Z: VOS
T:
28.2.2019

241/7 Bere na vědomí žádost zhotovitele o prodloužení dílčího termínu předání díla - zpracování
projektové dokumentace stavby „Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“.
242/7 1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby
„Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Obec Melč, se sídlem 747 84 Melč 6, IČ 00300420 a M
Projektem CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 03508544, jehož
předmětem je posun termínu dílčího předání díla.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace stavby „Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Obec Melč, se sídlem 747 84 Melč 6,
IČ 00300420 a M Projektem CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ
03508544, jehož předmětem je posun termínu dílčího předání díla.

Z: VOS
T: 2/2019

243/7 Bere na vědomí žádost zhotovitele o prodloužení dílčích termínů předání díla - zpracování
projektové dokumentace pro stavbu: „Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů –
ul. Těchanovická, Vítkov“.
244/7 1. Schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu:
„Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů – ul. Těchanovická, Vítkov“ mezi
firmou TECHNICO Opava, s. r. o, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ 25849204 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, jehož předmětem je posunutí
termínů dílčích předání díla.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu: „Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů – ul. Těchanovická, Vítkov“
mezi firmou TECHNICO Opava, s. r. o, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ 25849204
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, jehož předmětem je
posunutí termínu dílčích předání díla.

Z: S,VOS
T: 2/2019

245/7 Souhlasí se závěry a doporučeními z 2. jednání dopravní komise dne 7.2.2019.
246/7 1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.3, o velikosti 2+1 ve Vítkově, v domě na ul.
Dělnické č.p. 673, panu Liboru Jozkovi nar. 26.2.1966, trv. bydl. Vítkov Dělnická č.p. 746 dle
pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova, článek V, odst.1, písmeno f).
Z: ŘSBF
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3, o velikosti 2+1 ve Vítkově v domě na
T: 3/2019
ul. Dělnické č.p. 673, s panem Liborem Jozkem, nar. 26.2.1966 trv. bydl. Vítkov, Dělnická
746, za podmínky poskytnutí jistoty, při uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12
měsíců.
247/7 Neschvaluje mimořádné přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 ve Vítkově,v domě na náměstí Jana
Zajíce č.p.214 panu Radimu Pančiakovi nar. 16.3.1974 trv. bydl. Vítkov Skřivánčí pole č.p. 861
dle pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova, článek V, odst.1, písmeno f).
248/7 1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.2 o velikosti 1+1 ve Vítkově, v domě na ulici Vodní,
č.p.635 panu Mikuláši Dunkovi, nar.8.3.1991, trv. bydl. Vítkov, Klokočovská č.p. 223 dle
pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova, článek V, odst.1, písmeno f).
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.2 o velikosti 1+1 ve ve Vítkově, v domě na ulici
Vodní, č.p.635 s panem Mikulášem Dunkou, nar.8.3.1991, trv. bydl. Vítkov, Klokočovská
č.p. 223, za podmínky poskytnutí jistoty, při uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12
měsíců.
249/7 1. Bere na vědomí neoprávněnou žádost o mimořádné přidělení bytu paní Karolíny Kalové,
nar. 6.11.1995.
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Z: ŘSBF
T: 3/2019

2. Bere na vědomí neoprávněnou žádost o mimořádné přidělení bytu paní Jany Řeháčkové,
nar. 4.6.1998.
250/7 1. Schvaluje dohodu o výměně bytů mezi panem Michaelem Sivákem, trvale bytem Oderská
č.p.453, byt č. 3 o velikosti 1+1, nar. 8.3.1991 a paní Veronou Sivákovou, trvale bytem
Oderská č.p.453, byt č. 4 o velikosti 2+1, nar. 11.9.1949, a to za podmínky předchozí úhrady
všech dluhů ze strany Michaela Siváka vůči městu i všem jeho ovládaným osobám a současně
za podmínky oficiálního aktu ze strany paní Verony Sivákové, ze kterého bude vyplývat
závazné ukončení jejího nájemního vztahu bezprostředně po provedení výměny předmětných
bytů.
2. Schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č.4, o velikosti 1+1 ve Vítkově v domě na ul.
Oderské č.p. 453 paní Veroně Sivákové nar. 11.9.1949, dohodou ke dni dle jejího návrhu
podle výroku 1), ne však pozdějšímu než 31.3.2019.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3 o velikosti 2+1 ve Vítkově v domě na ul. Oderské
č.p. 453, s panem Michaelem Sivákem, nar. 8.3..1991 za podmínky poskytnutí jistoty, při
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců.
4. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu č.4, o velikosti 1+1 ve Vítkově
v domě na ul. Oderské č.p. 453, s paní Veronou Sivákovou, nar. 11.9..1949, za podmínky
předchozí žádosti paní Verony Sivákové o skončení nájmu bezprostředně po výměně bytů,
a to v souladu s výrokem 1).
5. Ukládá uzavřít smlouvu podle výroku 3) a dohodu podle výroku 4) způsobem takovým, že
osoba závazně uzavírající za město oba dokumenty podepíše až po tom, co budou oba nejprve
podepsány protistranou. Nedodrží-li oba žadatelé o výměnu tento postup, pozbývá schválení
výměny předmětných bytů platnosti.
251/7 1. Rozhodla vyhlásit záměru na pronájem části nebytových prostor k podnikání budovy Vodní
636 ve Vítkově za účelem provozování dvou zubních ordinací o velikosti 19,67 m2 a 19,50
m2 a další ordinace o velikosti 18,81 m2 na p.č.2077/2 v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

Z: ŘSBF
T: 3/2019
Z: ŘSBF
T: 3/2019
Z: ŘSBF
T: 3/2019

Z: VOS
T: 2/2019

252/7 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna oken –
Husova ul. čp. 630 , 631, ve Vítkově“ dle přiloženého výběru nejvhodnější nabídky komisí
stanovenou Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkové organizace.
Z: ŘSBF
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace,
T: 2/2019
Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu na „Výměnu oken – Husova ul. čp. 630 , 631, ve
Vítkově“ s dodavatelem: Ladislav Kadula, s.r.o., Kylešovská 2593/2, 746 01 Opava,
IČ 03438091, za celkovou smluvní cenu 550 042,- Kč bez DPH.
253/7 1. Schvaluje dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavby „Stavební
úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je možnost
požadovat platbu za plnění příkazu, s příkazníkem Radimem Víchou, Boženy Němcové 234,
749 01 Vítkov, IČ 46107304 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
Z: S,VOS
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavby
„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je možnost T: 2/2019
požadovat platbu za plnění příkazu, s příkazníkem Radimem Víchou, Boženy Němcové 234,
749 01 Vítkov, IČ 46107304 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
254/7 1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2019.

255/7 1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2019.
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Z: VFO
T: 2/2020

Z: VFO
T: 2/2020

256/7 1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2019.
257/7 1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2019.
258/7 Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města na I. pol. roku
2019 v celkové výši 590.000,- Kč vybraným subjektům.
259/7 Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 1181/24 ze dne 21. 2. 2018:
„1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbor a parc.
č. 787 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek u RD žadatelky čp. 63 v Zálužné za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
žadatelkou, nejpozději však do 31. května 2018 (v důvodové zprávě varianta A).
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří zbor a parc. č. 787 ostatní plocha o souhrnné výměře cca 160 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek u RD žadatelky čp. 63
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupující s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto
plánu žadatelkou, nejpozději však do 31. května 2018.“
260/7 Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. st. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří - zbor a parc.
č. 787 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 569-73/2018 pozemky parc. č. 1041 ostatní
plocha o výměře 31 m2 a parc. č. 787/2 trvalý travní porost o výměře 142 m2 v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemky u RD žadatelky čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 50,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle důvodové
zprávy.
261/7 Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 1388/27 ze dne 29. 8. 2018:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca 85 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64 a tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2 a úhradu části
nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím
v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po
předložení tohoto plánu kupujícími.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca
85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako
pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64 a tvořící jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2 a úhradu části
nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím
v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení
tohoto plánu kupujícími.“
262/7 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického
plánu č. 635-106/2018 díl „e“ o výměře 93 m2, který je přisloučen k pozemku kupující parc.
č. 80/5 trvalý travní porost v kat. území Klokočov u Vítkova za dohodnutou základní kupní cenu
ve výši Kč 50,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
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T: 2/2020
Z: VFO
T: 2/2020

263/7 Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 102/3 ze dne 12. 12. 2018, uzavřít kupní smlouvu
mezi Městem Vítkovem, jako prodávajícím, a manželi Stanislavou Daníčkovou, nar.
4. 1. 1964, a Ivo Daníčkem, nar. 31. 12. 1963, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov,
jako kupujícími, na prodej pozemků parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1
zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a části pozemku parc.
č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu č. 3102-25/2018
pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2 v kat. území Vítkov
za dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 59.312,- stanovenou znaleckým posudkem o ceně
obvyklé č. 2501 ze dne 27. 11. 2018 vyhotoveným spol. qdq services, Bílovecká 1162/167, 747
06 Opava – Kylešovice, dle přiloženého návrhu smlouvy.
264/7 1. Doporučuje ZM bezúplatně nabýt části pozemků parc. č. 244/1 ostatní plocha a parc. č. 2759
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 634-99/2018 pozemky parc. č. 244/4 ostatní
plocha o výměře 106 m2 a parc. č. 2759/2 ostatní plocha o výměře 46 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United Kingdom 3,
id. 1/2,
za účelem rozšíření zázemí u sokolovny v Klokočově, dle důvodové zprávy. Náklady spojené
s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude hradit město.
2. Doporučuje ZM koupit část pozemku parc. č. st. 96/3 zastavěná plocha a nádvoří, vč. zděné
stavby, která je součástí tohoto pozemku, a to dle geometrického plánu č. 634-99/2018
pozemku parc. č. st. 96/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2, vč. zděné stavby, která
je součástí tohoto pozemku, v kat. území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United
Kingdom, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, trvale bytem 58 Overn Ave, Buckingham, United Kingdom, id.
1/2,
za účelem zajištění skladovacích prostor pro sokolovnu, za kupní cenu Kč 40.000,-, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní
poplatek katastru) bude hradit město.
265/7 Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 308/1 ostatní plocha o výměře 325 m2 v kat. území
Vítkov do vlastnictví města Vítkova od MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 – Řepy, IČ 00016187, za kupní cenu Kč 17.700,- stanovenou znaleckým
posudkem č. 065-3757/2018 ze dne 14. 3. 2018 spol. Equity Solutions Appraisals, s. r. o., Praha,
dle důvodové zprávy.
266/7 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 198/3 ostatní
plocha v kat. území Jelenice pro podzemní vedení přípojky NN v rámci stavby č. IP-128023391/1, název stavby „Vítkov, Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“, kdy Město Vítkov,
bude povinný z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO
PROJEKTY s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ 28611535, DIČ
CZ28611535, pověřený zástupce Jiří Brodík na základě plné moci ze dne 11. 4. 2018, evid. č.
PM/II-223/2018, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázový poplatek činí částku Kč
4.000,-, + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcn. břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. 1 v rámci stavby č. IP-12-8023391/1, název stavby
„Vítkov, Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“, uzavřít smlouvu o právu umístit a provést
stavbu pro podzemní vedení přípojky NN, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zast. spol. ELBRO PROJEKTY s. r. o., se sídlem
Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01, IČ 28611535, DIČ CZ28611535, pověřený zástupce J.
Brodík na zákl. plné moci ze dne 11.4.2018, evid. č. PM/II-223/2018, jako stavebníkem.
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3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 198/3 zahrada Z: VFO
v kat. území Jelenice k bezúplatnému užívání pro podzemní vedení přípojky NN v rámci
T: 3/2019
stavby „Vítkov, Jelenice, parc. č. 102/2, přípojka NN“.
267/7 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 3135 ostatní
plocha a parc. č. 3137/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 3136/2 trvalý travní porost a parc. č. 3136/5
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná budova, a k plánované dostavbě
rodinného domu na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene
a Věra Navrátilová, nar. 23. 9. 1977, bytem Průkopnická 2101/21, 700 30 Ostrava - Jih, bude
oprávněnou z věcného břemene, za jednorázovou náhradu Kč 2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu podzemního vedení vodovodní přípojky
v pozemcích parc. č. 3135 ostatní plocha a parc. č. 3137/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k pozemkům parc. č. 3136/2 trvalý travní porost a parc. č. 3136/5 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je rozestavěná budova, a k plánované dostavbě rodinného domu na tomto
pozemku, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků a Věrou Navrátilovou,
nar. 23. 9. 1977, bytem Průkopnická 2101/21, 700 30 Ostrava - Jih, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jako součást
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro stavbu podzemního
vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. 3135 ostatní plocha a parc. č. 3137/1 ostatní
plocha k pozemkům parc. č. 3136/2 trvalý travní porost a parc. č. 3136/5 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná budova, a k plánované dostavbě rodinného domu na
tomto pozemku v kat. území Vítkov.
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 pozemků, a Věrou
Navrátilovou, nar. 23. 9. 1977, bytem Průkopnická 2101/21, 700 30 Ostrava - Jih, jako
stavebníkem, v pozemcích parc. č. 3135 ostatní plocha a parc. č. 3137/1 ostatní plocha
k pozemkům parc. č. 3136/2 trvalý travní porost a parc. č. 3136/5 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je rozestavěná budova, a k plánované dostavbě rodinného domu na tomto
pozemku v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
268/7 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 1723 ostatní
plocha v kat. území Vítkov za účelem výměny vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov – ul.
Dělnická II, výměna vodovodního řadu“, za podmínky smluvního závazku spol.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ
45193665, DIČ CZ45193665, že po ukončení stavby provedou společně se 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 č. PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017,
spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ:
48394637, DIČ: CZ48394637, pokládku nového asfaltového koberce, každý půl komunikace
na pozemku parc. č. 1723 v kat. území Vítkov. Pokud by to nebylo z technických, časových či
jiných důvodů možné, zajistí pokládku nového asfaltového koberce město. Vynaložené
náklady pak budou přefakturovány oběma společnostem, každému ve výši 50 %, kdy Město
Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené
generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého
posudku.
2. Ukládá FO informovat spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing.
Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, o rozhodnutí RM.
3. Ukládá FO předložit RM nový návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
jejíž součástí je smlouva o právu umístit a provést stavbu za účelem výměny vodovodního
řadu v rámci stavby „Vítkov – ul. Dělnická II, výměna vodovodního řadu“.
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269/7 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 2810 ostatní
plocha, parc. č. 2811 ostatní plocha a parc. č. 2814/2 ostatní plocha v kat. území Vítkov za
účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Vítkov – Podhradí, úprava zásobování pitnou
vodou“, kdy Město Vítkov bude povinný z věcného břemene a spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ
CZ45193665, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle
znaleckého posudku.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem rekonstrukce vodovodu
v rámci stavby „Vítkov – Podhradí, úprava zásobování pitnou vodou“, mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním
ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 2810 ostatní
Z: VFO
plocha, parc. č. 2811 ostatní plocha a parc. č. 2814/2 ostatní plocha v kat. území Vítkov
T: 3/2019
k bezúplatnému užívání za účelem rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Vítkov –
Podhradí, úprava zásobování pitnou vodou“.
270/7 Revokuje usnesení RM č. 2940/78 ze dne 24. 9. 2018:
„1. Nedoporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 1723
ostatní plocha, parc. č. 1722/3 orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov
za účelem vybudování zemního vedení NN v rámci stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“, 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 č. PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol. INKOSOSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ:
CZ48394637, bude oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
neuzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem vybudování zemního vedení
NN v rámci stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“, v pozemcích parc. č. 1723 ostatní plocha,
parc. č. 1722/3 orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, 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 č. PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se
sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, jako
stavebníkem, dle důvodové zprávy
3. Ukládá informovat spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701
52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, o rozhodnutí RM.“
271/7 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 1723 ostatní
plocha, parc. č. 1722/3 orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov, a to tak,
že v pozemku parc. č. 1723 se bude jednat o zemní uložení sítě a v pozemcích parc. č. 1722/3
a parc. č. 3229/1 se bude jednat o nadzemní síť, za účelem vybudování vedení NN v rámci
stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“, za podmínky smluvního závazku 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 č. PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol.
INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637,
DIČ: CZ48394637, že po ukončení stavby provedou společně se spol. Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, zastoupené generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou, IČ 45193665, DIČ
CZ45193665, pokládku nového asfaltového koberce, každý půl komunikace na pozemku parc.
č. 1723 v kat. území Vítkov. Pokud by to nebylo z technických, časových či jiných důvodů
možné, zajistí pokládku nového asfaltového koberce město. Vynaložené náklady pak budou
přefakturovány oběma společnostem, každému ve výši 50 %, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
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Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné
moci č. PM/II-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem
Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena dle znaleckého
posudku.
2. Ukládá FO informovat spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, a spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se
sídlem Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, o
rozhodnutí RM.
3. Ukládá FO předložit RM nový návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
jejíž součástí je dohoda o umístění stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“ č. IE-128004675/6/SOBS/2018.

Z: VFO
T: 3/2019
Z: VFO
T: 5/2019

272/7 Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Věcná břemena“.
273/7 Bere na vědomí stanovisko k pozemku určenému k výstavbě haly v průmyslové zóně od spol.
Simply You Pharmaceuticals a. s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25385381,
DIČ: CZ25385381.
274/7 1. Bere na vědomí zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní, určené k výstavbě
rodinných domků.
2. Ukládá předložit zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická - Polní, určené k výstavbě Z:
rodinných domků.
VFO,VOS
T: 8/2019
275/7 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 179/6 ze dne 29. 1. 2019 pachtovní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Martinem Haasem, nar. 10. 4. 1972, bytem Vítkov, Opavská 124, na
pacht části pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 227 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za
cenu 3,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4. 2019. Pokud
Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy T: 4/2019
platnosti.
276/7 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností JustMat s. r. o.,
IČ 06273203, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, zastoupenou Hanou
Staňkovou, jednatelkou společnosti, na pronájem plochy k umístění reklamního banneru
o výměře 2 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 500,- Kč /m2/rok + DPH, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 3. 2019.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 3/2019

277/7 Bere na vědomí návrh nových Zásad prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města.
278/7 1. Schvaluje dodatek č. 12 pojistné smlouvy č. 1549291597, kterým se odpojišťuje odpovědnost
za škody na majetku zdraví pro školská zařízení města.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 12 pojistné smlouvy č. 1549291597.
3. Doporučuje zastupitelstvu města uzavřít novou samostatnou pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škody na majetku a zdraví pro školská zařízení města, dle důvodové zprávy.
279/7 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o.,
o účelový příspěvek výlet do Dinoparku.
280/7 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Střediska volného času p. o., Bezručova 585,74901 Vítkov o
účelový příspěvek na uspořádání oslav k 60. výročí založení SVČ.
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Z: VFO,S
T: 2/2019

281/7 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. Komenského 754,
74901 Vítkov o navýšení příspěvku na opravy.
282/7 Doporučuje poskytnout neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti v Nových Těchanovicích na
opravu kaple v místní části Lhotka v celkové výši 200.000 Kč.
283/7 Doporučuje schválit navržené rozpočtové opatření.
284/7 Neschvaluje převod bankovních služeb města do České spořitelny, a.s.
285/7 1. Bere na vědomí plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2018.
2. Bere na vědomí rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2019.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2019 a Rozpočet fondu na rok 2020.

Z: T
T: 2/2020

286/7 Stanoví místostarostovi a členům zastupitelstva města, kteří byli pověření, že před nimi mohou
snoubenci projevit vůli, že spolu vstupují do manželství, právo používání závěsného odznaku při
svatebních obřadech.
287/7 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech města
Vítkova v roce 2018.
288/7 1. Bere na vědomí návrh Akčního plánu rozvoje města Vítkova na období 2019 – 2022 dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Akční plán rozvoje města Vítkova na období 2019 –
2022 dle důvodové zprávy.
289/7 Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2018.
290/7 Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit Dohodu o budoucí realizaci stavby „Silnice
III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“.
291/7 1. Odvolává Marii Královou z bytové komise.
2. Jmenuje Mgr. Blanku Váňovou členkou bytové komise.
3. Ukládá předat členům komise dekrety.

Z: MS
T: 2/2019

292/7 Souhlasí s uzavřením školní družiny a školního klubu o jarních prázdninách 2019 za
předpokladu, že počet žáků poklesne pod deset.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 7. schůze Rady města Vítkova ze dne 19.02.2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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