USNESENÍ
26. schůze Rady města Vítkova konané dne 28. ledna 2020 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 909/26 do č. 953/26)
Rada města:
909/26 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
910/26 1. Schvaluje výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2019.
2. Ukládá zveřejnit zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Z: VOVS
za rok 2019 na úřední desce a webových stránkách města.
T: 14.2.2020
911/26 1. Schvaluje poskytování finančního příspěvku na kastraci koček ve výši 500 Kč a kastraci
kocourů ve výši 250 Kč v roce 2020 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zajistit informování občanů o poskytovaném příspěvku na kastraci koček
Z: VOVÚPŽP
a kocourů.
T: 29.2.2020
912/26 1. Bere na vědomí informace o realizaci sociálních bytů ve Vítkově a řešení bytové otázky
občanů žijících v domech ve Vítkově, Švermova 220 a Komenského 146 po dobu
rekonstrukce.
2. Souhlasí se sníženým poplatkem za ubytování v Azylové ubytovně pro dosavadní
nájemníky rekonstruovaných bytů v domech ve Vítkově na ulici Švermova 220
a Komenského 146 po dobu rekonstrukce jejich bytů na výši stávajícího nájemného
v současných bytech.
913/26 Revokuje bod 3. usnesení RM č. 811/24 ze dne 10. 12. 2019 ve znění:
„Ukládá stanovit příspěvek osobám, jejichž přítomnost je u občansko-společenských aktů
a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města, předávání maturitních vysvědčení)
nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní
účastí u těchto obřadů s účinností od 1. 1. 2020, a to ve výši 500,- Kč za jeden den a
předávat jednou ročně, vždy ke konci roku, podklady pro vyplacení tohoto příspěvku
mzdové účtárně, aby došlo k jeho vyplacení v lednovém výplatním termínu pro mzdy za
měsíc prosinec.“.
914/26 Rozhodla stanovit příspěvek osobám, jejichž přítomnost je u občansko-společenských aktů Z:
a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města, předávání maturitních vysvědčení)
VOSČŽÚ,VOVS
nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní
účastí u těchto obřadů s účinností od 1. 1. 2020, a to ve výši 500,- Kč za jeden den a
předávat jednou ročně, vždy ke konci roku, podklady pro vyplacení tohoto příspěvku
mzdové účtárně, aby došlo k jeho vyplacení v lednovém výplatním termínu pro mzdy za
měsíc prosinec.
915/26 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2020.
916/26 1. Souhlasí s přijetím materiální pomoci pro zajištění výživy zvířat v záchytných kotcích
ve správě Městské policie Vítkov ve formě krmiva o obsahu 151,2 kg od společnosti
Mars Czech s.r.o se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4.
2. Schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí materiální pomoci pro zajištění výživy zvířat
v záchytných kotcích ve správě Městské policie Vítkov ve formě krmiva o obsahu
151,2 kg mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a společností Mars
Czech s.r.o se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4 a ukládá starostovi
předmětnou smlouvu za Město Vítkov podepsat.
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Z: VS MP
T: 2/2021

Z: S,VSMP
T: 2/2020

917/26 1. Souhlasí s přijetím materiální pomoci pro záchytné kotce ve správě Městské policie
Vítkov ve výši 15.576,-Kč od Nadačního fondu PES V NOUZI se sídlem Marie
Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Městem Vítkov, nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Nadačním fondem PES V NOUZI se sídlem Marie
Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9 a ukládá starostovi Města Vítkova předmětnou
smlouvu za Město Vítkov podepsat.
918/26 1. Revokuje usnesení rady města č. 819/24 ze dne 10. 12. 2019:
„Schvaluje Smlouvu o uměleckém vystoupení skupiny BSP zastoupené p.
, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění
č.
se sídlem
, IČO :
.“
2. Schvaluje uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení skupiny BSP zastoupené p.
, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského
oprávnění č.
se sídlem
, IČO :
.
3. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
919/26 1. Schvaluje Servisní smlouvu mezi Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, 602 00 Brno,
IČO 05700582 a městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČO 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
920/26 1. Bere na vědomí stanovisko komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny Jana Zajíce
a souhlasí s jejím doporučením.
2. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce v 1. kategorii
,
.
3. Schvaluje finanční dar pro oceněného
ve výši 8.000 Kč.
4. Schvaluje Věcný dar pro oceněného
– publikaci Jan Zajíc, Lidé
Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
5. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce ve 2. kategorii
,
.
6. Schvaluje finanční dar pro oceněného
ve výši 8.000 Kč.
7. Schvaluje Věcný dar pro oceněného
– publikaci Jan Zajíc, Lidé
Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
8. Ukládá připravit výplaty darů v hotovosti ve schválené výši v rámci udílení Ceny Jana
Zajíce 21. 2. 2020.

Z: S,VSMP
T: 2/2020

Z: VOK
T: 2/2020

Z: S,VOK
T: 2/2020

Z: VFO
T: 21.2.2020

921/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 872/24 ze dne 10. 12. 2019 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
,
, na pronájem části pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 6 m2 jako pozemek zastavěný altánem, za cenu 7,- Kč/m2/rok a 4 m2 jako
pozemek k uložení dřeva, za cenu 3,-Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov, přičemž výsledné
nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 29. 2. 2020. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 2/2020
smlouvy platnosti.
922/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 873/24 ze dne 10. 12. 2019 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
a
, nar. 1
,
, na pronájem části pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha a nádvoří
o výměře 19 m2, jako pozemek zastavěný garáží a přístupu k němu, v k. ú. Nové
Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst.
12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
Usnesení 26. schůze Rady města Vítkova ze dne 28.01.2020

Strana 2 (celkem 7)

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 29. 2. 2020. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 2/2020
smlouvy platnosti.
923/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 874/24 ze dne 10. 12. 2019 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý
travní porost o výměře 202 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu
10,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 29. 2. 2020. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 2/2020
smlouvy platnosti.
924/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 786/23 ze dne 19. 11. 2019 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem V
, na pronájem části pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře
24 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako posezení a k uložení dřeva, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 29. 2. 2020. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 2/2020
smlouvy platnosti.
925/26 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2656 trvalý travní porost o výměře 52 m2
v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2656 trvalý travní porost
o výměře 52 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci u
chaty, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 2/2020

926/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 785/23 ze dne 19. 11. 2019 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
a p
, nar.
, bytem
, pronájem části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní
porost o výměře 180 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, každé id. ½ pronajaté
výměry, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 3. 2020. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 2/2020
smlouvy platnosti.
927/26 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Vítkov, k uložení dřeva, za cenu 3,- Kč /m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle
čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla nevypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 20/1
ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Vítkov.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 20/1 ostatní plocha o výměře
10 m2 v k. ú. Vítkov, k uložení dřeva, za cenu 3,- Kč /m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
928/26 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 866/24 ze dne 10. 12. 2019 nájemní smlouvu
Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 676/14 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 20 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok,
jako pozemek k rekreaci u chaty, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
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Z: VFO
T: 2/2020

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 29. 2. 2020. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 2/2020.

929/26 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 1/2020
dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy č. 1.
Z: VFO
T: 2/2020
930/26 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením
č. 18/2019 dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 18/2019 dle přílohy č. 1.

Z: VFO
T: 2/2020

931/26 1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Správa bytového fondu města Vítkova,
IČO 00489557, na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém plánu.
Z: VFO
T: 2/2020
3. Ukládá čtvrtletně předložit ke schválení zřizovateli odpisový plán pro daný rok, pokud
Z: ŘSBF
dojde k jeho změně.
T: 2020
932/26 1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Středisko volné času Vítkov, IČO:
73214892, na rok 2020 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém plánu.
3. Ukládá čtvrtletně předložit ke schválení zřizovateli odpisový plán pro daný rok, pokud
dojde k jeho změně.

Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘSVČ
T: 2020

933/26 1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium Vítkov,
IČO: 69987181, na rok 2020 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném odpisovém plánu.
Z: VFO
T: 2/2020
3. Ukládá čtvrtletně předložit ke schválení zřizovateli odpisový plán pro daný rok, pokud
Z: ŘZŠaG
dojde k jeho změně.
T: 2020
934/26 1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov,
IČO: 70996288, na rok 2020 dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém plánu.
3. Ukládá čtvrtletně předložit ke schválení zřizovateli odpisový plán pro daný rok, pokud
dojde k jeho změně.
935/26 1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Správa bytového fondu
města Vítkova, IČO 00489557, na roky 2020-2022 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném střednědobém
výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý výhled
rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů do 27. února 2020.
936/26 1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Středisko volné času
Vítkov, IČO: 73214892, na roky 2020-2022 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném střednědobém
výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý výhled
rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů do 27. února 2020.
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Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘMŠ
T: 2020

Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘSBF
T: 2/2020

Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘSVČ
T: 2/2020

937/26 1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
a gymnázium Vítkov, IČO: 69987181, na roky 2020-2022 dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném střednědobém
výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý výhled
rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů do 27. února 2020.
938/26 1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov,
IČO: 70996288, na roky 2020-2022 dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném střednědobém
výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý výhled
rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů do 27. února 2020.

Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘZŠaG
T: 2/2020

Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘMŠ
T: 2/2020

939/26 1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p.o., se sídlem Husova 629, Vítkov, IČ: 70996288 dle
přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p.o., se sídlem Husova 629, Vítkov, IČ: 70996288 dle přiloženého
seznamu na Město Vítkov.
3. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., se sídlem Husova 629, Vítkov, IČ: 70996288 dle
důvodové zprávy.
4. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov, Husova 629, Z: ŘMŠ
okres Opava, p.o., se sídlem Husova 629, Vítkov, IČ: 70996288 dle důvodové zprávy. T: 2/2020
940/26 1. Nesouhlasí s mimořádným uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava p.o. IČ: 70996288 dne 6. března 2020 včetně odloučených pracovišť dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava , p.o. o rozhodnutí
rady města.
941/26 1. Bere na vědomí žádost o vypracování „Studie bezbariérového užívání – Základní škola
a gymnázium Vítkov“.
2. Ukládá informovat ředitele školy o usnesení rady města.
942/26 1. Souhlasí se změnou výdajů na opravy, které jsou součástí provozního příspěvku
Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, Ing. Šárku Medunovou o usnesení rady
města.

Z: VOS
T: 2/2020

Z: VOS
T: 2/2020

Z: VOS
T: 2/2020

943/26 1. Schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání v areálu bývalé Střední školy Vítkov
– Podhradí, pavilon č. 8 na pozemku parc. č. 2800 k. ú. Vítkov za účelem provozování
ubytovacího zařízení Záchrannému kynologickému týmu ČR, z.s., Svatopluka Čecha
2746/49a, 612 00 Brno, IČ: 04846010, zastoupenému
s účinností od 1. 3. 2020 na dobu neurčitou za částku 5 000,- Kč měsíčně.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v areálu bývalé Střední Z: ŘSBF
T: 2/2020
školy Vítkov – Podhradí, pavilon č. 8 na pozemku parc. č. 2800 k. ú. Vítkov mezi
Správou bytového fondu města Vítkova, p.o., Opavská 21, 749 01 Vítkov, IČ:
00489557 a Záchranným kynologickým týmem ČR, z.s., Svatopluka Čecha 2746/49a,
612 00 Brno, IČ: 04846010, zastoupeném
s účinností od 1. 3.
2020 na dobu neurčitou za částku 5 000,- Kč měsíčně.
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944/26 1. Schvaluje stavební úpravy – rozšíření průchodu mezi dvěma místnostmi, v restauraci na
tribuně ve sportovním areálu ve Vítkově, a to na náklady nájemce.
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ o usnesení rady.
Z: VOS
T: 2/2020
945/26 1. Schvaluje vyhlášení otevřeného podlimitního zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku: „Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov“
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Metodickým
pokynem pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 20162020, včetně schválení zadávací dokumentace a obchodních podmínek.
2. Zřizuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném
podlimitním zadávacím řízení na vyhodnocení veřejné zakázky „Technická
infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov“.
3. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:
a náhradníky ve složení:
.
4. Ukládá předložit Radě města Vítkova ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně
Z: VOS
návrhu smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „Technická infrastruktura T: 4/2020
pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov“.
946/26 1. Rozhodla pronajmout areál minigolfu na Husově ul. na pozemku parc.č. 2146/5 k.ú.
Vítkov, obsahující zděnou budovu se sociálním zázemím, pergolou a 18 herními prvky
za účelem provozování minigolfu s občerstvením/restauračním zařízením.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem areálu minigolfu na Husově ul. na pozemku parc.č. Z: VOS
2146/5 k.ú. Vítkov, obsahující zděnou budovu se sociálním zázemím, pergolou a 18 T: 2/2020
herními prvky za účelem provozování minigolfu s občerstvením/restauračním
zařízením na úřední desce.
947/26 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 1 000,- Kč od Obce Radkov,
IČ: 00635383 pro Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace,
IČ: 732 14 892, na podporu činnosti mažoretek.
Z: ŘSVČ
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu finanční dar ve výši 1 000,- Kč od Obce Radkov, IČ:
00635383 do rezervního fondu Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace, T: 2/2020
IČ:732 14 892 a následně jej použít na podporu činnosti mažoretek.
948/26 1. Schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku Města Vítkova v celkové
hodnotě 138 449,00 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Města Vítkova v celkové hodnotě
83 480,00 Kč dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
3. Ukládá vyřadit dlouhodobý nehmotný majetek dle přílohy č. 1 a dlouhodobý hmotný
majetek dle přílohy č. 2 důvodové zprávy z evidence majetku.

Z: VFO
T: 2/2020

949/26 1. Schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi KVB advokátní kanceláří s.r.o.,
se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČO 01460412 a městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870.
2. Ukládá podepsat smlouvu o poskytování právních služeb mezi KVB advokátní kanceláří Z: T,VOVS
s.r.o., se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČO 01460412 a městem Vítkov,
T: 2/2020
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870.
950/26 Schvaluje zřízení odboru dopravy k 01. 03. 2020.
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951/26 1. Schvaluje zrušení oddělení dopravy, zařazené pod odbor služeb k 29. 02. 2020, jeho
činnosti se převádí do odboru dopravy, v této souvislosti se mění organizační řád.
2. Ukládá zajistit organizační záležitosti, které jsou spojeny s převodem činností
a zřízením odboru.
3. Ukládá předložit návrh organizačního řádu k 1. 3. 2020.

Z: VOdD
T: 2/2020
Z: T
T: 18.2.2020

952/26 1. Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského úřadu
ve Vítkově v pracovním poměru na 77 pracovníků od 01.02.2020 a nad tento počet
umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.
2. Zřizuje jedno pracovní místo v odboru vnitřní správy na úseku sekretariátu tajemnice
a úseku mzdovém.
953/26 Nedoporučuje prohlášení souboru bývalého pivovaru ve Vítkově, nacházejícího se na poz.
parc. č. 718/1 a 719/3, za kulturní památku.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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