USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 16. června 2021
v sále na MěÚ ve Vítkově
(od č. 1066/20 do č. 1132/20)
Zastupitelstvo města:
1066/20 1. Schvaluje přijetí dotace ve výši 2.500.000,- Kč na projekt „FZŠ – Vítkov – Cisternová
automobilová stříkačka“ z programu Ministerstva vnitra 01426 – dotace pro jednotky
SDH obcí.
2. Souhlasí s dofinancováním rozdílu mezi celkovou cenou cisternové automobilové
stříkačky dle předložených technických podmínek a poskytnutou dotaci do plné výše
z vlastních zdrojů, v maximální výši 4 miliony korun.
3. Ukládá zahrnout finanční zdroje na dofinancování projektu z vlastních zdrojů do
rozpočtu města na rok 2022.

Z: VOS,VFO
T: 12/2021

1067/20 Ukládá zveřejnit záměr na směnu části pozemku města parc. č. 766 zahrada v kat. území
Z: VFO
2
Nové Těchanovice o výměře 1684 m , dle geometrického plánu č. 606 – 156 / 2020 za
T: 8/2021
pozemky parc. č. 717/1 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 718/2 zast. pl. a nádvoří o výměře
660 m2, obě v kat. území Vítkov ve vlastnictví České republiky – Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava–
Zábřeh, IČO: 70884561. Směna je pro město finančně, dle znaleckého posudku, méně
výhodná, ale z hlediska toho, že město Vítkov nabyde strategické pozemky v centru
města, je z tohoto pohledu směna výhodná a opodstatněná.
1068/20 1. Souhlasí s pořízením obytného kontejneru se sociálním zařízením pro místní část
Lhotku.
2. Ukládá připravit rozpočtové opatření.
3. Ukládá Správě bytového fondu, p.o. realizovat pořízení obytného kontejneru se
sociálním zařízením pro místní část Lhotka.
1069/20 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 27. dubna.
1070/20 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1071/20 1. Rozhodlo o přijetí dotace z Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 Malá
Strana, ve výši 11.000,- Kč na realizaci projektu „Automatizace pobočky Klokočov“
v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 - Informační centra
veřejných knihoven - ICEKNI.
2. Schvaluje podmínky přidělení dotace, povinnosti příjemce dotace a podmínky zúčtování
dotace VISK 3 na rok 2021.
1072/20 1. Bere na vědomí informaci o činnosti Krajiny břidlice, z.s. a přípravě projektu
„GEOateliér: česko-polská spolupráce na propagaci geologicky významných lokalit
Slezska“.
2. Souhlasí se zapojením města Vítkova do společného česko-polského projektu
„GEOateliér: česko-polská spolupráce na propagaci geologicky významných lokalit
Slezska“, jehož realizátorem je Krajina břidlice, z.s.
1073/20 Schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 260.000 Kč na předfinancování
projektu „GEOateliér: česko-polská spolupráce na propagaci geologicky významných
lokalit Slezska“ a poskytnutí finančního daru ve výši 89.000 Kč na tento projekt z rozpočtu
města Vítkova.
1074/20 1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžitého daru s podmínkou z rozpočtu města Vítkova
na úhradu části nákladů projektu „GEOateliér: česko-polská spolupráce na propagaci
geologicky významných lokalit Slezska“ mezi městem Vítkov a Krajinou břidlice, z.s.,
Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 08581916.
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Z: VFO
T: 6/2021
Z: SBF
T: 9/2021

2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

T: 06/2021
Z: S, VOK

1075/20 1. Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci na předfinancování
projektu „GEOateliér: česko-polská spolupráce na propagaci geologicky významných
lokalit Slezska“ mezi městem Vítkov a Krajinou břidlice, z.s., Halaškovo náměstí 2,
747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 08581916.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

T: 06/2021
Z: S, VOK

1076/20 1. Schvaluje Kritéria vstupu do sítě sociálních a návazných služeb města Vítkova, včetně
přílohy č. 1.
2. Ukládá zveřejnit na webových stránkách města Kritéria vstupu sociálních a návazných
služeb města Vítkova, včetně přílohy č. 1.

Z: VOSV
T: 7/2021

1077/20 1. Schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb města Vítkova
na období 2021–2023.
2. Ukládá zveřejnit na webových stránkách města Střednědobý plán rozvoje sociálních
a návazných služeb města Vítkova na období 2021–2023.

Z: VOSV
T: 7/2021

1078/20 1. Souhlasí s poskytováním služby Sociální rehabilitace spolkem Fokus – Opava, z. s., IČO
269 90 881, Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice s finanční spoluúčastí 230 000.Kč v roce 2022.
2. Ukládá informovat spolek o možnosti poskytovat službu v roce 2022 za finanční
Z: VOSV
spoluúčasti.
T: 7/2021
1079/20 1. Souhlasí s poskytováním služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
organizací Střediskem volného času, p. o., IČO 732 14 892, Bezručova 585, 749 01
Vítkov s finanční spoluúčastí 211 000.- Kč v roce 2022.
2. Ukládá informovat organizaci o možnosti poskytovat službu v roce 2022 za finanční
spoluúčasti.

Z: VOSV
T: 7/2021

1080/20 1. Souhlasí s poskytování dluhového poradenství Charity Odry, Hranická 162/36 742 35
Odry, IČO 623 51 052 s finanční spoluúčastí 148 000.- Kč v roce 2022.
2. Ukládá informovat službu o možnosti poskytovat službu v roce 2022 za finanční
spoluúčasti.

Z: VOSV
T: 7/2021

1081/20 1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova za rok 2020, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Krajskému úřadu MSK, odboru kontroly a interního auditu Závěrečný účet
města Vítkova za rok 2020 včetně stejnopisu Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Vítkova za rok 2020.
3. Ukládá zveřejnit na Úřední desce města Vítkova a na webu města Vítkova schválený
Závěrečný účet města za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Vítkova za rok 2020.
1082/20 1. Schvaluje účetní závěrku města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2020.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 pro předání
do CSÚIS.
1083/20 1. Bere na vědomí žádost Klubu sportovní kynologie Vítkov-Klokočov, z. s., Nová 443,
749 01 Vítkov, IČO 07780923 o prodloužení termínu čerpání dotace.
2. Schvaluje dodatek č. 1 mezi Městem Vítkovem a Klubem sportovní kynologie VítkovKlokočov, z. s., Nová 443, 749 01 Vítkov, IČO 07780923 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace ze dne 12. 4. 2021, na prodloužení termínu čerpání dotace, dle přiloženého
návrhu.
3. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 30. 6.
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM o uzavření
dodatku platnosti.
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Z: VFO
T: 7/2021
Z: VFO
T: 7/2021

Z: VFO
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 6/2021

1084/20 1. Rozhodlo poskytnout dotaci
, IČO
, se sídlem
, ve výši 6 000,- Kč na projekt „WC pro veřejnost“, na období od
1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a
, IČO
, se sídlem
, ve výši 6 000,- Kč na projekt
„WC pro veřejnost“, na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a
, Z: S,VFO
a to nejpozději do 30. 6. 2021.
T: 6/2021
1085/20 1. Rozhodlo poskytnout dotaci Českému svazu včelařů, z. s., základní organizace, IČO
69987033, se sídlem U Nemocnice 858, 749 01 Vítkov, ve výši 18 000,- Kč na projekt
„Obnovu včelího rodu na Vítkovsku“.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Českým svazem včelařů,
z. s., základní organizace, IČO 69987033, se sídlem U Nemocnice 858, 749 01 Vítkov,
ve výši 18 000,- Kč na projekt „Obnovu včelího rodu na Vítkovsku“, dle přílohy č. 2
důvodové zprávy.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Českým svazem
Z: S,VFO
včelařů, z. s., základní organizace, a to nejpozději do 30. 6. 2021.
T: 6/2021
1086/20 1. Rozhodlo poskytnout dotaci města organizaci Střední škola, Odry, p. o., IČO:00577910
na stipendium žáků oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a oboru
65-51-H/01 Kuchař – číšník pro školní rok 2021/2022, dle platného Stipendijního řádu
organizace.
2. Projednalo Stipendijní řád organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace,
IČO: 00577910.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na stipendium žáků školy pro školní rok
2021/2022 uzavřenou mezi Městem Vítkov a organizací Střední škola, Odry, p. o.,
Sokolovská 647/1, 742 35 Odry, IČO:00577910, dle přiloženého návrhu.
4. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace pro školní rok 2021/2022 mezi Městem
Vítkov a organizací Střední škola, Odry, p. o., a to nejpozději do 30. 6. 2021.
5. Ukládá zapracovat částku 150 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2022.

Z: S,VFO
T: 6/2021
Z: VFO
T: 12/2021

1087/20 Bere na vědomí žádost o investiční příspěvek na rekonstrukci kotelny na 1. stupni ZŠaG,
p. o. Komenského 754, Vítkov, ve výši 800.000,-Kč.
1088/20 Bere na vědomí informaci o předpokládaných nákladech spojených se zavedením poplatku
z pobytu.
1089/20 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 6/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které schválila rada města dne 18. 5.
2021 pod. č. usnesení 1899/50.
1090/20 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 7/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které schválila rada města dne 8. 6. 2021
pod. č. usnesení 1955/51.
1091/20 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 8/2021
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 8/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: VFO
T: 7/2021
1092/20 1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Základní škola a gymnázium
Vítkov, p. o., IČO: 69987181, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši
800.000, -- Kč na rekonstrukci kotelny.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení.
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Z: VFO
T: 7/2021

1093/20 1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 00037494, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 349.400, -Kč na opravu komunikací.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení.
1094/20 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2021 mezi Městem Vítkov,
a
, nar.
, trvale bytem B
,
a
, nar.
, trvale bytem
, který řeší změnu článku č. 4 odst. 6, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje čestné prohlášení ke kupní smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2021 mezi Městem
Vítkov, a
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, dle důvodové zprávy.
3. Souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemkům parc. č. 1148/1, 1152/1 a 1156/3
v k. ú. Vítkov ve prospěch Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp.
969, IČO: 45317054 podle smlouvy o úvěru č. 0099028896885 uzavřené mezi bankou
a vlastníkem nemovitosti
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale
bytem
, k zajištění pohledávek banky vyplývající
z úvěru poskytovaného bankou za účelem výstavby.
4. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2021 mezi Městem
Vítkov, a
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
.
5. Ukládá podepsat čestné prohlášení ke kupní smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2021 mezi
Městem Vítkov, a
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
.
6. Ukládá podepsat souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům parc. č. 1148/1,
1152/1 a 1156/3 v k. ú. Vítkov ve prospěch Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 45317054.
1095/20 1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č. 415/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 415/4 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 34 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek pod garáží, za kupní cenu ve výši
600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 7/2021
Z: S,VFO
T: 7/2021
Z: S,VFO
T: 7/2021

Z: VFO
T: 7/2021

1096/20 1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba
trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 26/1, zahrada,
v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 26/1 zahrada o výměře cca 440
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek tvořící jednotný funkční celek se zahradou, za kupní cenu dle platných zásad
prodeje a pronájmu nemovitostí Města Vítkov a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
3. Rozhodlo schválit slevu z kupní ceny na části pozemku, dle platných zásad prodeje
a pronájmu nemovitých věcí v majetku Města Vítkova a to z důvodu faktického dopadu
ochranného pásma technické infrastruktury na prodávaném pozemku.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 7/2021
1097/20 1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale
, o zakoupení části pozemku parc. č. 997/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Vítkov.
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2. Rozhodlo nezveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 997/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 440 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek a budovu pro provozování
veterinární ordinace, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.
4. Ukládá vypracovat geometrický plán na náklady Města Vítkov na změnu obvodu
budovy a narovnání vlastnických hranic kolem parcely č. 997/1, v k. ú. Vítkov.

Z: VFO
T: 7/2021
Z: VFO
T: 10/2021

1098/20 1. Bere na vědomí žádost paní B
, trvale bytem
,
o narovnání vlastnických hranic kolem pozemku parc. č. st. 92, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Klokočov u Vítkova.
2. Rozhodlo provést kroky k narovnání vlastnických hranic pozemků kolem stavební parc.
č. 92 v k. ú. Klokočov u Vítkova ve spolupráci s žadatelkou, dle důvodové zprávy.
Narovnání bude řešeno formou směny „metr za metr“, případné dorovnání výměr bude
řešeno prodejem za kupní cenu 150,- Kč/m2.
3. Ukládá vypracovat geometrický plán, na kterém se bude finančně podílet žadatelka
Z: VFO
i město Vítkov, každý zaplatí polovinu, na narovnání vlastnických hranic kolem parcely T: 10/2021
č. st. 92, v k. ú. Klokočov u Vítkova.
1099/20 1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 848/1, ostatní plocha, v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Rozhodlo nezveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře
cca 80 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek u chaty č. ev. 172, který slouží
jako příjezd k chatě č. ev. 173, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.
Z: VFO
T: 7/2021
1100/20 1. Bere na vědomí žádost paní
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č. 1805/1, zahrada, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo nezveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1805/1 zahrada o výměře 268 m2
v kat. území Vítkov jako pozemek sloužící k parkování, nebo vybudování posezení,
za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat žadatelku o usnesení zastupitelstva.

Z: VFO
T: 7/2021

1101/20 1. Bere na vědomí žádost manželů
, trvale bytem
, o směnu části pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha, za část pozemku parc.
č. st. 1238 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr směnit pozemek parc. č. 1242/3 ostatní plocha (42 m2) v k. ú.
Vítkov ve vlastnictví města Vítkova za parc. č. 1238/3 ostatní plocha (14 m2) v k. ú.
Vítkov ve vlastnictví manželů
, oba trv. bytem
, dle GP 3636 – 134 / 2020, s doplatkem ve výši 8400,- Kč bez DPH.
3. Schvaluje snížení kupní ceny z důvodu nevyužitelnosti městského pozemku nevhodného
tvaru a zejména z důvodu zlepšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na místní
komunikaci Polní, které spočívá v jejím rozšíření na parcelu 1238/3 ve vlastnictví
manželů
. Sleva je vyčíslena na hodnotu 300,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 7/2021
1102/20 1. Bere na vědomí žádost manželů

, oba trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 80/1, trvalý

travní porost, v k. ú. Klokočov u Vítkova.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře
1937 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemek pro výstavbu RD, za kupní
cenu ve výši 150,- Kč/m2 + DPH, dle důvodové zprávy.
3. Rozhodlo schválit slevu z kupní ceny na části pozemku, dle platných zásad prodeje
a pronájmu nemovitých věcí v majetku Města Vítkova a to z důvodu faktického dopadu
ochranného pásma technické infrastruktury na pozemku.
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4. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 7/2021

1103/20 1. Bere na vědomí žádost manželů
aI
, oba trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 1805/1, zahrada, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo nezveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1805/1 zahrada o výměře 268 m2
v kat. území Vítkov, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Rozhodlo informovat žadatele o usnesení zastupitelstva.
Z: VFO
T: 7/2021
1104/20 1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 2937/1, zahrada, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2937/1 zahrada o výměře cca
231 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek k rekreaci, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
3. Rozhodlo schválit slevu z kupní ceny na část pozemku, dle platných zásad prodeje a
pronájmu nemovitých věcí v majetku Města Vítkova a to z důvodu faktického dopadu
ochranného pásma technické infrastruktury na pozemku.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 7/2021
1105/20 Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
o zakoupení části pozemku parc. č. 503/1, ostatní plocha, v k. ú. Vítkov.

,

1106/20 1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
,o
zakoupení pozemku parc. č. 7/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lhotka u Vítkova.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 7/3 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře cca 135 m2 v kat. území Lhotka u Vítkova jako pozemek tvořící jednotný
funkční celek s rodinným domem žadatele, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 7/2021

1107/20 Revokuje usnesení zastupitelstva města č. 1046/19 ze dne 5. 5. 2021: „Rozhodlo zveřejnit
záměr prodat část pozemku parc. č. 3044/1 ostatní plocha (cca 155 m2 - dle geometrického
plánu – který žadatelé dodají ještě před zveřejněním záměru) v kat. území Vítkov jako
zahrada u chaty žadatelů č. ev. 226 v Prostředním Dvoře (Veselka) za dohodnutou kupní
cenu ve výši 750,- Kč/m2 .“
1108/20 1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc.
č. 3044/1, ostatní plocha, v k. ú. Vítkov.
2. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 3044/1, ostatní
plocha, v k. ú. Vítkov.
3. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3044/1 ostatní plocha v kat.
území Vítkov, dle přiloženého situačního zákresu, kdy výměra obou pozemků bude
upřesněna geometrickým plánem, jako pozemky sloužící k rekreaci za kupní cenu ve
výši 750,- Kč/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle
důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 7/2021
a
, oba trvale
1109/20 1. Bere na vědomí žádost manželů
bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 662/1, trvalý travní porost,
a části pozemku parc. č. 662/3, ostatní plocha, v k. ú. Nové Těchanovice.
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2. Rozhodlo uložit kroky k narovnání vlastnických hranic pozemků kolem pozemku parc.
č. 662/1 trvalý travní porost a 662/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Těchanovice ve
spolupráci s žadateli, dle důvodové zprávy. Narovnání bude řešeno formou směny „metr
za metr“, případné dorovnání výměr bude řešeno prodejem za kupní cenu 750,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 8/2021
Z: VFO
T: 8/2021

1110/20 1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
o
zakoupení části pozemku parc. č. 2937/1, zahrada, v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2937/1 zahrada , dle přiloženého
situačního nákresu (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
jako pozemek k rekreaci, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 z důvodu, že žadatel má
v místě trvalý pobyt a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím,
dle důvodové zprávy.
3. Rozhodlo schválit slevu z kupní ceny na část pozemku, dle platných zásad prodeje a
pronájmu nemovitých věcí v majetku města Vítkova a to z důvodu faktického dopadu
ochranného pásma technické infrastruktury na pozemku.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 7/2021
1111/20 1. Schvaluje vyřazení manipulátoru zn. Genia z majetku Technických služeb, p. o.
Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá řediteli organizace Technické služby Vítkov, p. o., IČO: 00037494, vyřadit
nepotřebný majetek z evidence a používání.

Z: ŘTS
T: 7/2021

1112/20 Bere na vědomí žádost
na prodloužení lhůty stanovené pro kolaudaci
stavby o dva roky, tedy do 24. 7. 2023 včetně, z důvodu problému s projektovou
dokumentací na straně Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., dle
přiložených vyjádření v důvodové zprávě.
1113/20 1. Schvaluje v souladu s podepsanou smlouvou o budoucí směnné smlouvě ze dne 27. 4.
2021, směnnou smlouvu mezi Městem Vítkov (parc. č. 363, 364/2 a 364/3 k. ú. Vítkov)
a
, nar.
, trv. bytem
(parc. č. 2496/69 a 2496/79 k. ú. Vítkov – dle geometrického plánu č. 3668 – 4 / 2021),
formou bezúplatné směny bez finančního vyrovnání, dle přiloženého návrhu směnné
smlouvy.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. srpna 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření směnné smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

Z: VFO
T: 8/2021

1114/20 1. Schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Vítkov a dobrovolným svazkem obcí
Venkovský mikroregion Moravice, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO:
70630089, na výpůjčku kompostérů, které byly pořízeny v rámci projektu „Venkovský
mikroregion Moravice – předcházení vzniku odpadů“.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Vítkov a dobrovolným svazkem obcí Z: VFO
Venkovský mikroregion Moravice, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: T: 7/2021
70630089, na výpůjčku kompostérů, které byly pořízeny v rámci projektu „Venkovský
mikroregion Moravice – předcházení vzniku odpadů“.
1115/20 1. Schvaluje přijetí účelové dotace pro Středisko volného času Vítkov, příspěvkovou
organizaci, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, na financování sociálních
služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, ve výši 1 118 000,- Kč.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o. o usnesení
zastupitelstva.
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Z: VOS
T: 6/2021

1116/20 1. Schvaluje přijetí účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj Středisku volného času
Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO 73214892 – Ubytování II-IUZ/2021, podpora
provozovatelů individuálních ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky
opatření souvisejících s pandemií COVID-19 v celkové výši 62 400,- Kč.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o. o usnesení
Z: VOS
zastupitelstva.
T: 6/2021
1117/20 1. Projednalo úpravu stipendijního řádu pro Základní školu a gymnázium Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČ: 69987181 – snížení částky stipendia v případě konání
dlouhodobé distanční výuky, s účinností od 1. 9. 2021, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele ZŠaG Vítkov, p.o. o usnesení zastupitelstva města Vítkova.
1118/20 1. Souhlasí s podáním žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
IČO: 69987181, ve Výzvě MAS č. 5, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje poskytnutí prostředků na pokrytí 20% spolupodílu, maximálně však do výše
100 000,-Kč, z rozpočtu zřizovatele, pro Základní školu a gymnázium Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČO: 69987181, ve Výzvě MAS č. 5, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat ředitele ZŠaG Vítkov o usnesení zastupitelstva města.

Z: VOS
T: 6/2021

Z: VOS
T: 6/2021

1119/20 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04371961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a Státním fondem životního prostředí České republiky,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, jehož předmětem je zrušení
realizace projektu „Energetické úspory tělocvičny ZŠ a G“.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04371961 o poskytnutí
Z: S,VOS
T: 7/2021
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Státním fondem životního
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729.
1120/20 Bere na vědomí zápis ze 17. jednání sportovního výboru konaného dne 2. 6. 2021.
1121/20 1. Rozhodlo o přijetí dotace ve výši 139.300,- Kč na projekt „Mezinárodní mistrovství ČR
ve štípání břidlice“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu na
podporu aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Mezinárodní mistrovství ČR ve štípání břidlice“.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Mezinárodní mistrovství ČR ve štípání břidlice“.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na dofinancování povinného spolupodílu.
1122/20 1. Bere na vědomí informaci o podané žádosti o zmírnění podmínek dotačního programu
a zúžení rozsahu projektu „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k.ú. Vítkov“
a dalším postupu.
2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje evidenční číslo 03723/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019 na realizaci projektu
„Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje
rozhodne o schválení dodatku na svém zasedání dne 17. 6. 2021.
3. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03723/2019/RRC ze dne 14. 8. 2019
na realizaci projektu „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870, za předpokladu, že
zastupitelstvo kraje rozhodne o schválení dodatku na svém zasedání dne 17. 6. 2021.
4. Ukládá vrátit nevyčerpané prostředky z dotace na účet poskytovatele dotace.
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Z: VOS,S
T: 7/2021
Z: VOK,VFO
T: 9/2021

Z: VOS
T: 6/2021

Z: VFO
T: 7/2021

1123/20 1. Schvaluje slevu na nájmu nebytových prostor Švermova 249, 749 01 Vítkov nájemci
Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská 908, 749 01 Vítkov, IČO:26856255 ve výši 75%
z měsíčního nájemného po dobu rekonstrukce – dle harmonogramu stavby období
3-10/2021.
2. Ukládá podepsat dohodu o slevě na nájmu nebytových prostor Švermova 249, 749 01
Z: ŘSBF
T: 6/2021
Vítkov po dobu rekonstrukce mostu mezi nájemcem Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská
908, 749 01 Vítkov, IČO:26856255 a Správou bytového fondu, p. o. Opavská 21, Vítkov
jako pronajímatelem.
1124/20 1. Bere na vědomí výsledky anket k názvu ulice.
2. Rozhodlo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích o názvu ulice / nově
vzniklé komunikace na p. č. 1303/1, 1236 a 1309/28 v k.ú. Vítkov, a to takto:
název ulice: Slunečná.
3. Ukládá zapsat název do základního registru územní identifikace adres a nemovitostí.
4. Ukládá po kolaudaci inženýrských sítí označit ulici.

Z: VOVÚPŽP
T: 7/2021
Z: VOS
T: 31.12.2021

1125/20 Schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Vítkova.
1126/20 1. Přijímá návrh zastupitelů Města Vítkova na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě
paní
,
a pana
.
2. Zvolilo
přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období
2021-2025.
3. Zvolilo
přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební
období 2021-2025.
4. Zvolilo
přísedící Okresního soudu v Opavě pro volební období
2021-2025.
5. Ukládá zaslat oznámení o volbě přísedících předsedovi Okresního soudu v Opavě.

Z: T
T: 6/2021

1127/20 Bere na vědomí urbanistickou studii rozvoje území pro bydlení seniorů v lokalitě
Těchanovická, Malá a Školní.
1128/20 1. Bere na vědomí žádost spol. PKB CZ, s. r. o., Šenovská 463/393, Ostrava – Bartovice na
zakoupení části pozemku parc. č. 705 ostatní plocha – zeleň v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 705 ostatní plocha – zeleň o
výměře cca 1000 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, dle
situačního zákresu, jako pozemek určený pro výstavbu komunitního bydlení pro seniory,
za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 + DPH, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 8/2021
1129/20 1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Jelenice ve výši 101 000 Kč na
účel uvedený v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Jelenice o usnesení zastupitelstva města. Z: MS
T: 6/2021
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na část výdajů z investičních prostředků na
Z: VFO
prostředky provozních výdajů.
T: 6/2021
1130/20 Bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontrol provedených v roce 2021.
1131/20 Bere na vědomí informaci o stavu akce Instalace systémů radarového měření rychlosti v
obci Lesní Albrechtice.
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1132/20 Bere na vědomí zápis a usnesení z 20. jednání finančního výboru ze dne 14.6.2021.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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