USNESENÍ
36. schůze Rady města Vítkova konané dne 4. srpna 2020 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1260/36 do č. 1291/36)
Rada města:
1260/36 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1261/36

1262/36

1. Vydává Nařízení města Vítkova č. 1/2020 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území města Vítkova.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Nařízení města Vítkova č. 1/2020 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území města Vítkova.
1. Schvaluje Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu.
2. Ukládá pravidla zveřejnit na webu města.
3. Ukládá projednat úpravu Pravidel pro pronájem prostor kulturního domu
v kulturní komise a předložit návrh na provedení změn radě města
k projednání.

Z: VOSČŽÚ
T: 8/2020

Z: VOK
T: 9/2020

1263/36

1. Bere na vědomí informaci o poskytování služeb Charity Odry v oblasti
dluhového poradenství v roce 2021.
2. Souhlasí s poskytováním dluhového poradenství pro občany Vítkova Charitou
Odry, Hranická 162/36 742 35 Odry s finanční spoluúčasti 44 000.- Kč v roce
2021.
3. Ukládá informovat Charitu Odry o stanovisku obce.
Z: VOSV
T: 8/2020

1264/36

1. Bere na vědomí informaci o poskytování služeb Renarkonu, o.p.s. Ostrava
v roce 2021.
2. Souhlasí s poskytováním služeb Renarkonu, o.p.s., Ostrava, Mariánskohorská
1328/29, 702 00 Ostrava s finanční spoluúčastí max. do 45 000 Kč za rok.
3. Ukládá informovat Renarkon, o.p.s. o stanovisku obce.

1265/36

1266/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1219/34 ze dne 23. 6. 2020 pachtovní
smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem
a
, nar.
, bytem
, na
pacht části pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 190 m2 za cenu 3,Kč/m2/rok jako zahrádku a 26 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok jako pozemek
zastavěný drobnými stavbami, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Rozhodla nevypořádat bezdůvodné obohacení za užívání výše uvedeného
pozemku, za 3 roky zpětně.
3. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9.
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1220/34 ze dne 23. 6. 2020 pachtovní
smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem
a
, nar.
a
, nar.
,
bytem
, na pacht části pozemku
parc. č. 1171 zahrada o výměře 264 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku
a 8 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok jako pozemek zastavěný pergolou, v k. ú.
Vítkov, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Rozhodla nevypořádat bezdůvodné obohacení za užívání výše uvedeného
pozemku, za 3 roky zpětně.
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Z: VOSV
T: 8/2020

Z: S,VFO
T: 9/2020

3. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 9.
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2020

1267/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1221/34 ze dne 23. 6. 2020 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pacht části pozemku parc. č. st.
64/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 170 m2 za cenu 2,Kč/m2/rok jako zahradu u rodinného domu, v k. ú. Klokočov u Vítkova,
přičemž výsledné pachtovné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9.
Z: S,VFO
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 9/2020
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1268/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1222/34 ze dne 23. 6. 2020 pachtovní
smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem
a
, nar.
, bytem
, na
pacht části pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 115 m2 za cenu 3,-Kč/m2
/rok jako zahrádku a 20 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok jako pozemek zastavěný
drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9.
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2020

1269/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1223/34 ze dne 23. 6. 2020 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pacht části pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 158 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok jako zahrádku, v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Rozhodla nevypořádat bezdůvodné obohacení za užívání výše uvedeného
pozemku, za 3 roky zpětně.
3. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9.
Z: S,VFO
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 9/2020
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1270/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1224/34 ze dne 23. 6. 2020 pachtovní
smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem
a
, nar.
, bytem
, na
pacht části pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 273 m2 za cenu 3,Kč/m2/rok jako zahrádku a 15 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok jako pozemek
zastavěný drobnou stavbou, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9.
Z: S,VFO
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 9/2020
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1271/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1200/33 ze dne 2. 6. 2020 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pacht části pozemku parc. č. 395
zahrada o výměře 5,2 m2 (8 m x 0,5 m a 0,6 m x 2 m) za cenu 3,- Kč/m2/rok
jako zahrádku, v k. ú. Vítkov, přičemž výsledné pachtovné bude dle čl. 12,
odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9.
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
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Z: S,VFO
T: 9/2020

1272/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1201/33 ze dne 2. 6. 2020 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pacht části pozemku parc. č. 395
zahrada o výměře 6,91 m2 (202 m x 3,14 m) za cenu 3,- Kč/m2/rok jako
zahrádku, v k. ú. Vítkov, přičemž výsledné pachtovné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9.
Z: S,VFO
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 9/2020
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1273/36

1. Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 3. 2017, mezi Městem
Vítkovem a
, IČO
, DIČ
, se
sídlem
, na nájem části pozemku parc.
č. 25 ostatní plocha o výměře 37,5 m2, jako venkovní posezení před
provozovnou, v k. ú. Vítkov, na snížení nájemného o 30% v rámci výzvy
Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“, dle přiloženého
návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9. 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM
o uzavření dodatku platnosti.

1274/36

1. Schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o dílo na zpracování PD pro stavbu:
„Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a
5
.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dohodu o ukončení smlouvy o dílo na
zpracování PD pro stavbu: „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově“ mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870
a
.

Z: S,VFO
T: 9/2020

Z: VOS,S
T: 8/2020

1275/36

Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Komenského 754, 749 01 Vítkov
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 994 269,- Kč na
realizaci projektu „Úspěšně v základním vzdělávání II“.

1276/36

1. Schvaluje smlouvu o vypořádání závazků během realizace stavby díla
„Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“, mezi zhotovitelem FABRIKO
MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov, IČ
28632761 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ
00300870.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o vypořádání závazků během
Z: VOS
realizace stavby díla „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“, mezi
T: 8/2020
zhotovitelem FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, 742
72 Mořkov, IČ 28632761 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870.

1277/36

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Sociální bydlení –
Komenského 146, Vítkov“, jehož předmětem je vyčíslení víceprací a
méněprací, se zhotovitelem JAMI - stav, s.r.o., Mitrovická 618/411E, 724 00
Ostrava – Nová Bělá, IČO 27855627 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČO 00300870.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci
Z: S,VOS
díla „Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov“, jehož předmětem je
T: 9/2020
vyčíslení víceprací a méněprací, se zhotovitelem JAMI - stav, s.r.o.,
Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá, IČO 27855627 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870.
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1278/36

1. Schvaluje Platový výměr Mgr. Miroslavu Bučánkovi, řediteli Základní školy
a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181, se sídlem Vítkov,
Komenského 754, s účinností od 1. 9. 2020 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat platový výměr řediteli Mgr. Miroslavu Bučánkovi, řediteli
Z: VOS
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181,
T: 8/2020
se sídlem Vítkov, Komenského 754.

1279/36

1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 138 320,00 Kč pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181, se sídlem
Vítkov, Komenského 754, na financování obědů pro 62 žáků od obecně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Vladislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI na období od 1.
9. 2020 do 31. 12. 2020.
2. Ukládá zapracovat finanční dar v celkové výši 138 320,00 Kč do účetnictví
Z: ŘZŠaG
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181.
T: 12/2020

1280/36

1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 216 284,00 Kč pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181, se sídlem
Vítkov, Komenského 754, na financování obědů pro 62 žáků od obecně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Vladislavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI na období od
1. 1. 2021 do 30. 6 2021.
2. Ukládá Zapracovat finanční dar v celkové výši 216 284,00 Kč do účetnictví
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181.

Z: ŘZŠaG
T: 6/2021

1281/36

1. Souhlasí s přijetím účelového finančního daru od firmy SEVEN SPORT s.r.o.,
Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČO 26847264, pro Středisko volného
času Vítkov, p.o., IČO 73214892, ve výši 5.000,- Kč na nákup triček pro
zájmový útvar Dance Up SVČ Vítkov.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat účelový finanční dar od firmy SEVEN
Z: ŘSVČ
SPORT s.r.o., Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČO 26847264, pro
T: 8/2020
Středisko volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, ve výši 5.000,- Kč na
nákup triček pro zájmový útvar Dance Up SVČ Vítkov, do rozpočtu
a účetnictví.

1282/36

1. Bere na vědomí vývoj situace ohledně zrušené exkurze do Itálie pro 18 žáků
a studentů Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO
69987181, včetně stanoviska advokáta Mgr. ICLic. Štěpána Šťastníka.
2. Nesouhlasí s proplacením nevratných storno poplatků rodičům žáků a studentů
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181,
které si Cestovní kancelář
– Výuka Jinak, IČO
naúčtovala, z finančních prostředků školy.
3. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
Z: VOS
organizace, IČO 69987181, o stanovisku zřizovatele.
T: 8/2020

1283/36

1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 27.6.1997 mezi Správou bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21 Vítkov a Českou spořitelnou
a.s., Olbrachtova 1929/62,Praha 4 – nebytové prostory v budově č.p. 249,ulice
Švermova, Vítkov, které byly pronajaty za účelem provozování činnosti České
spořitelny, s výpovědí ke dni 1.07.2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
2. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v souladu
s §39 Zákona č. 128/2000 Sb. na ulici Švermova č.p. 249 za účelem provozu
kancelářských nebo obchodních činností.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor o celkové výměře
Z: SBF,VOS
99,97m2 v objektu domu č.p.249, ulice Švermova, Vítkov, parcela č.414,
T: 8/2020
s datem od 1.10.2020 za účelem provozu kancelář. nebo obchodních činností.
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1284/36

1. Bere na vědomí zprávu o kontrole Oblastním inspektorátem práce pro
Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedené dne 25. 6. 2020 na
Technických službách města Vítkova, p. o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá předložit Radě města Vítkova návrh řešení odstranění závad zjištěných Z: VOS,ŘTS,S
OIP MS kraje pro budovu dílny a skladů v objektu Technických služeb města T: 10/2020
Vítkova, p. o, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, která je v majetku města Vítkova
a v rámci příkazní smlouvy je spravována Technickými službami města
Vítkova, p. o, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.

1285/36

1. Bere na vědomí Řád veřejného pohřebiště města Vítkova dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zapracovat připomínky a předložit řád veřejného pohřebiště na příští
schůzi rady ke schválení.

Z: ŘTS,VOS
T: 8/2020

1. Bere na vědomí žádost ředitele Technických služeb města Vítkov p.o.
Dělnická 705, 749 01 Vítkov o dokrytí ztráty lesního hospodářství.
2. Schvaluje dokrytí ztráty lesního hospodářství Technických služeb města
Vítkov p.o. Dělnická 705, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.

Z: VOS,VFO
T: 8/2020

1286/36

1287/36

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor občerstvení na
koupališti ve Vítkově.
3. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 o nájmu nebytových prostor občerstvení na
Z: VOS,ŘTS,
koupališti ve Vítkově.
VFO
T: 8/2020

1288/36

1. Schvaluje plán finančních kontrol na 2. pololetí 2020 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
2. Ukládá starostovi města Vítkova zajistit realizaci kontrolních činností dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. Ukládá oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
Vítkov, jaké plánované kontrolní akce budou v 2. pololetí roku 2020 v jejich
příspěvkové organizaci realizovány.
4. Ukládá oznámit příjemcům a žadatelům o veřejnou finanční podporu, jaké
plánované kontrolní akce budou v 2. polovině roku 2020 v jejich sídle
realizovány.

Z: S,VFO
T: 12/2020
Z: S,VFO
T: 9/2020
Z: S,VFO
T: 9/2020

1289/36

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, IČO: 69987181, na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady města.
Z: VFO
T: 8/2020

1290/36

Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského
úřadu ve Vítkově v pracovním poměru na 79 pracovníků od 05. 08. 2020 a nad
tento počet umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.

1291/36

Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského
úřadu ve Vítkově v pracovním poměru na 78 pracovníků od 01.10.2020 a nad
tento počet umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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