USNESENÍ
37. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. srpna 2020 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1292/37 do č. 1347/37)
Rada města:
1292/37 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1293/37

1294/37

1295/37

1. Schvaluje z důvodu nedobytnosti účetní odpis pohledávky za uskutečněný
převoz na PZS Opava, a to v částce 329,- Kč za vystavenou fakturu
č.201300188.
2. Schvaluje z důvodu nedobytnosti účetní odpis pohledávky za uskutečněný
převoz na PZS Opava, a to v celkové částce 358,- Kč za vystavenou fakturu
č.20130037.
3. Schvaluje z důvodu nedobytnosti účetní odpis pohledávky za uskutečněný
převoz na PZS Opava, a to v částce 287,- Kč za vystavenou fakturu
č.201400216.
4. Ukládá účetně odepsat nedobytné pohledávky za vystavené faktury dle
důvodové zprávy.
1. Schvaluje vymáhání dlužené částky vzniklé v souvislosti s nezaplacením
faktury za veterinární činnost, a to v částce 2.449,- Kč a zákonného úroku z
prodlení ke dni podání žaloby k soudu, za vystavenou fakturu
č.201700206, prostřednictvím advokátní kanceláře
, IČO:
, se sídlem
.
2. Ukládá předat k vymáhání pohledávku za vystavenou fakturu dle důvodové
zprávy advokátní kanceláře
, IČO:
, se sídlem
.
1. Souhlasí s navýšením úvazku v NZDM Tunnel v roce 2021 z 1,8 na 2,6 za
finančních podmínek uvedených v žádosti Střediska volného času Vítkov,
p.o., Bezručova 585, Vítkov.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p.o.
3. Ukládá zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2021 příspěvek pro NZDM
Tunnel dle důvodové zprávy.

1296/37

1297/37

1298/37

1299/37

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Kofe-in mezi
(IČO:
) kontaktní adresa:
a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení
mezi
Universal Music s.r.o. se sídlem Velvarská 1652/7, Praha 6, PSČ 160 00
IČO: 60469692, DIČ: CZ60469692 a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení mezi Rytíři a lapkové
z Vítku,z.s. Klokočovská 226, 749 01 Vítkov IČ:48003131 a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Bere na vědomí zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku 2020.
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Z: VFO
T: 9/2020

Z: VFO
T: 9/2020

Z: VOSV
T: 9/2020
Z: VFO
T: 11/2020

Z: VOK
T: 9/2020

Z: S,VOK
T: 9/2020

Z: S,VOK
T: 9/2020

1300/37

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města
na II. pol. roku 2020 v celkové výši 120.000,- Kč vybraným subjektům.

1301/37

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout návratnou finanční
výpomoc organizaci Technické služby města Vítkova, p. o., Dělnická 705,
Vítkov, IČO: 00037494, ve výši 850.000, -- Kč na nákup nového svozového
vozidla.

1302/37

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494 ze dne 16. 12. 2019 dle
předloženého protokolu.

1303/37

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181 ze dne 2. 12. 2019
dle předloženého protokolu.

1304/37

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Středisko volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, ze dne 2. 12. 2019 dle
předloženého protokolu.

1305/37

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Mateřská škola Vítkov, p. o., IČO: 70996288, ze dne 11. 6. 2020 dle
předloženého protokolu.

1306/37

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Správa bytového fondu města Vítkova, p. o., IČO: 00489557, ze dne 11. 6. 2020
dle předloženého protokolu.

1307/37

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s., IČO: 44941412, ze dne 10. 6. 2020 dle
předloženého protokolu.

1308/37

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Charita Odry, IČO: 62351052, ze dne 16. 7. 2020 dle předloženého protokolu.

1309/37

Ukládá realizovat nápravná opatření vyplývající z provedených kontrol.

1310/37

Bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit u Města Vítkov, IČO:
00300870, provedené dne 3. 6. 2020 dle předloženého zápisu.

1311/37

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení na základě řádně podané žádosti
a
bytem
na zateplení domu, včetně nátěru
fasády a na výměnu okapů a svodů na rodinném domě na adrese
, ve výši 100.000, -- Kč a dobou splatnosti 6 let při úrokové sazbě
2 % p. a.

1312/37

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení na základě řádně podané žádosti
, bytem
na vybudování solárního systému na rodinném domě na adrese
, ve výši 200.000, -- Kč a dobou splatnosti 10 let při úrokové
sazbě 2 % p. a.
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Z: Řed. přísp. org.
T: 12/2020

1313/37

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení na základě řádně podané žádosti
, bytem
na modernizaci kuchyně v rodinném domě na adrese
, ve výši 190.000, -- Kč a dobou splatnosti 5 let při úrokové
sazbě 2 % p. a.

1314/37

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 11/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 11/2020 dle přílohy č. 1
Z: VFO
předloženého materiálu.
T: 9/2020

1315/37

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. st. 173 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 8 m2 v kat. území Větřkovice u Vítkova
, nar.
, trvale bytem
, jako zahrada u RD
žadatele
, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2, dle
důvodové zprávy.

1316/37

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 65 m 2
v kat. území Vítkov
, nar.
, trvale bytem
, jako zahrada u RD
, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2, dle důvodové zprávy

1317/37

Doporučuje ZM schválit slevu kupní ceny
, nar.
,
trvale bytem
, za prodej části
pozemku parc. č. 2594/1 v kat. území Vítkov, a to dle geometrického plánu
č. 3547-66/2020 díl „a“ o výměře 162 m2, který je přisloučen k pozemku
žadatelky parc. č. 2664 jako pozemek k rekreaci, a to ve výši 50 %, z důvodu
jeho svažitosti a zamokření, dle důvodové zprávy.

1318/37

1. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 130 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem
a polohopisným záznamem) v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci
u chaty žadatele
v chatovišti U Dubu, za základní kupní cenu ve výši
2
Kč 750,-/m a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
a polohopisného záznamu kupujícím.
2. Doporučuje ZM schválit slevu kupní ceny
, nar.
,
trvale bytem
, za prodej
části pozemku parc. č. 2594/1 v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci,
a to ve výši 50 % pro svažitou a zamokřenou část pozemku a ve výši 25 % pro
zamokřenou část pozemku a úhradu nákladů na vypracování geometrického
plánu a polohopisného záznamu kupujícím, dle důvodové zprávy.

1319/37

1. Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2520/1 ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře cca 85 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemek u RD
žadatelky
, za dohodnutou kupní cenu Kč 150,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle důvodové
zprávy.
2. Doporučuje ZM majetkoprávně vypořádat – bezúplatně nabýt pozemek
dotčený stavbou „Stavební úpravy místní komunikace – příjezd k rodinnému
domu
“, ve vlastnictví České republiky – Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ
CZ01312774, a to pozemek parc. č. 379/5 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 276 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, dle důvodové zprávy.
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1320/37

Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 2302 vodní plocha – vodní nádrž
umělá o výměře 34524 m2 v kat. území Vítkov.

1321/37

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/65 trvalý travní porost v kat.
území Nové Těchanovice
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatele – scelení pozemků za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 150,-/m2, dle var. č. 1.

1322/37

Doporučuje zastupitelstvu areál bývalého TQM koupit.

1323/37

Doporučuje ZM schválit odklad splátky kupní ceny ve výši Kč 486.057
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
, doručovací adresa
, za prodej pozemku parc. č. 1304/4 orná půda o výměře 1339 m 2
v kat. území Vítkov, a to o jeden rok.

1324/37

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 1330 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem
zřízení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1329/6 ostatní plocha
a k plánované výstavbě RD na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
, bude oprávněnou z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc.
č. 1330 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání za účelem vybudování vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. 1329/6 ostatní plocha a k plánované výstavbě RD na tomto
pozemku.
3. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, a
, nar.
, bytem
, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou,
a to nejpozději do 30. listopadu 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.

1325/37

Z: VFO
T: 9/2020

Z: S,VFO
T: 11/2020

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 104/12 ostatní plocha – jiná plocha v kat. území Nové Těchanovice za
účelem vybudování vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. st.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům
, parc. č.
104/7 zahrada a parc. č. 105 zahrada, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a
, nar.
,a
, nar.
,
bytem
, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve
výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. Z: VFO
č. 104/12 ostatní plocha – jiná plocha v kat. území Nové Těchanovice
T: 9/2020
k bezúplatnému užívání za účelem vybudování vodovodní přípojky
k pozemkům parc. č. st.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
rodinný dům
, parc. č. 104/7 zahrada a parc. č. 105 zahrada.
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3. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, a
, nar.
,a
, nar.
,
bytem
, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
Z: S,VFO
břemene, podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými, T: 11/2020
a to nejpozději do 30. listopadu 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení RM platnosti.
1326/37

1. Bere na vědomí žádost o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene uzavřené dne 19. 6. 2020 mezi městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
,a
, nar.
, bytem
, jako oprávněnými z věcného břemene.
2. Doporučuje ZM zrušit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřené dne 19. 6. 2020 mezi městem Vítkovem, jako povinným z věcného
břemene, a
, nar.
, bytem
,a
, nar.
, bytem
, jako oprávněnými z věcného břemene, z důvodu nenaplnění čl. I. a čl.
II. této smlouvy.

1327/37

Doporučuje Přijetí dotace ve výši 17 553,84 EUR na projekt „Kudy tudy na
odpady“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

1328/37

1. Schvaluje vyhlásit záměr města o pachtu a provozování vodního díla –
vodovod pro veřejnou potřebu: Vodovod v rámci technické infrastruktury pro
výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr města o pachtu a provozování vodního díla – vodovod Z: VOS
v rámci technické infrastruktury pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická,
T: 9/2020
Vítkov, na dobu neurčitou.

1329/37

1. Schvaluje vyhlásit záměr města o pachtu a provozování vodního díla –
kanalizace pro veřejnou potřebu: kanalizace v rámci technické infrastruktury
pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr města o pachtu a provozování vodního díla –
kanalizace v rámci technické infrastruktury pro výstavbu RD – lokalita
Těchanovická, Vítkov, na dobu neurčitou.

1330/37

1331/37

1332/37

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvkové organizace, IČO: 00489557, za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu
města Vítkova, příspěvkové organizace, IČO: 00489557, za rok 2020.
1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494, za
I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb
města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO:
00037494, za rok 2020.
1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181 za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy
a gymnázia Vítkov, p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181, za rok
2020.
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Z: VOS
T: 9/2020

Z: VOS
T: 3/2021

Z: VOS
T: 3/2021

Z: VOS
T: 3/2021

1333/37

1. Schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Základní školou a gymnáziem
Vítkov, p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181 a organizací Člověk
v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČO: 25755277, pro zapojení
do projektu 1PLANET4ALL.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o.,
Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181 o možnosti uzavření smlouvy.

Z: VOS
T: 8/2020

1334/37

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO: 7096288 za I. pololetí 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov,
Z: VOS
Husova 629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO: 7096288, za rok
T: 3/2021
2020.

1335/37

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892 za I. pololetí
2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času
Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892, za
rok 2020.

1336/37

1. Vydává Řád veřejného pohřebiště města Vítkov dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit řád veřejného pohřebiště na úřední desce Města Vítkova a
vyvěsit na pohřebištích města Vítkova.

1337/37

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o individuální dotaci z
rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Senior Point Vítkov 2021“, se
závazkem spolufinancování realizace projektu ve výši 30 % celkových nákladů
projektu.

1338/37

1. Schvaluje v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná
část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost“, číslo vydání 12 a s vnitřním předpisem města č. 9/2019 –
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, výběr
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: „Strategický plán rozvoje města
Vítkova“ v pořadí:
1. uchazeč: Moore Czech Republic s.r.o., Praha 8, IČO 27244784
2. uchazeč: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., OstravaHrabůvka, IČO 28576217
3. uchazeč: AQE advisors, a.s., Brno, IČO 26954770
4. uchazeč: EKOTOXA s.r.o., Brno – Černá Pole, IČO 64608531
dle přiloženého zápisu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Strategický plán rozvoje města
Vítkova“ v rámci dotačního projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností
Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO
27244784 za celkovou smluvní cenu 240 000,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o dílo na realizaci akce
„Strategický plán rozvoje města Vítkova“ v rámci dotačního projektu
„Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a společností Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská
661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27244784. Pokud nebude uzavřena
smlouva s vítězným dodavatelem, nastupuje ve schváleném pořadí další
uchazeč za stejných smluvních podmínek.

1339/37

1. Odmítá převod nepotřebného majetku do 20 tisíc Kč/ks od TS Vítkov, p. o., se
sídlem Dělnická č. p. 705 IČ:00037494, dle přiloženého seznamu, na město
Vítkov.
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Z: VOS
T: 3/2021

Z: ŘTS,VOS
T: 9/2020

Z: S,VOS
T: 9/2020

2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku do 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p. o.,
se sídlem Dělnická č. p. 705, IČ: 00037494, dle přiloženého seznamu.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek do 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p. o. se sídlem Z: ŘTS
Dělnická č. p. 705,IČ: 00037494 dle přiloženého seznamu.
T: 9/2020
1340/37

1341/37

1. Bere na vědomí návrh na zvýšení ceny vodného v místní části Zálužné, dle
přiloženého návrhu ze dne 23. 7. 2020.
2. Ukládá předložit návrh ceny vodného a stočného osadnímu výboru Zálužné.
1. Bere na vědomí informaci o záměru obnovy rybníku u Prostředního Dvora
a cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace.
2. Ukládá předložit informaci o možné dotaci.
3. Ukládá FO zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2021 částku 400 tisíc Kč na
zhotovení projektové dokumentace na obnovu rybníka u Prostředního Dvora.

Z: VOS
T: 9/2020

Z: VOS
T: 4/2021
Z: VFO
T: 12/2020

1342/37

1. Schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících č. 1196/DPS/OP/K/2020 mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dohodu o úpravě vzájemných práv
Z: VOS,S
a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č.
T: 8/2020
1196/DPS/OP/K/2020 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 45193665.

1343/37

1. Schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících č. 1195/DPS/OP/V/2020 mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dohodu o úpravě vzájemných práv
Z: VOS,S
a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
T: 8/2020
č. 1195/DPS/OP/V/2020 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 45193665.

1344/37

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce
místní komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a firmou BERKASTAV, s.r.o,
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČO 02657392, jehož předmětem jsou
vícepráce.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci Z: VOS,S
stavby „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“ mezi Městem T: 8/2020
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a firmou
BERKASTAV, s.r.o, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČO 02657392, jehož
předmětem jsou vícepráce, a to po schválení rozpočtového opatření na dokrytí
investičních nákladů akce.

1345/37

Doporučuje zastupitelstvu schválit v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních
prostředků pro místní části Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro
místní část Prostřední Dvůr v celkové výši 90 000 Kč na účely uvedené
v důvodové zprávě.
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1346/37

1347/37

1. Ukládá letopisecké komisi zpracovat stručné medailonky vycházející
z publikace o významných postavách vítkovska ke zveřejnění ve Vítkovském
zpravodaji.
2. Ukládá letopisecké komisi zpracovat významná data a výročí vztahující se
k Vítkovu ke zveřejnění v elektronických médiích.
1. Schvaluje Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy
silnice III/4429, v rámci stavby „Oprava povrchu silnice III/4429 – křiž.
II/442“ mezi Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., Joži Davida 2, 747 06 Opava a Městem
Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá schválenou dohodu podepsat.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: letopis. kom.
T: 12/2020
Z: letopis. kom.
T: 12/2020

Z: S,VOS
T: 9/2020

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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