USNESENÍ
67. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2595/67 do č. 2634/67)
Rada města:
2595/67 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2596/67

1. Rozhodla o zajišťování problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany
v prostorách majetku Města Vítkova pro objekty uvedené v důvodové zprávě
externím dodavatelem.
2. Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu u akce
„bezpečnost práce a požární ochrana“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřním předpisem města
č. 2/2022 Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
3. Schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou
, zastoupenou p.
a Městem
Vítkovem, jejímž předmětem je bezpečnost práce a požární ochrana určených
objektů.
4. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou
, zastoupenou panem
a Městem Vítkovem, jejímž předmětem je bezpečnost
práce a požární ochrana.

Z: T, VOVS
T: 4/2022

2597/67

Určuje objekt ve vlastnictví Města Vítkova, ubytovna na Oderské ulici č.p. 902 ve
Vítkově k ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny podle usnesení
vlády č. 207 ze dne 16.3.2022.

2598/67

Určuje objekt ve vlastnictví Města Vítkova, v Sokolovně na ulici Husové č.p. 653
ve Vítkově k ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny podle usnesení
vlády č. 207 ze dne 16.3.2022.

2599/67

Určuje objekt ve vlastnictví Města Vítkova, v kulturním domě – byt na Dělnické
ulici č.p. 746 ve Vítkově k ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny
podle usnesení vlády č. 207 ze dne 16.3.2022.

2600/67

1. Schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování v dočasném nouzovém
přístřeší a v nouzovém ubytování určené pro osoby přicházející z území státu
Ukrajina, mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692 a Městem Vítkovem a vzorovou smlouvu, která je nedílnou součástí
smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování „Smlouva o kompenzaci nákladů
za zajištění ubytování osobám postižených ozbrojeným konfliktem na
Ukrajině“, jejímž předmětem je závazek ubytovatele v rámci své ubytovací
kapacity vyčlenit ve svém ubytovacím zařízení prostory pro potřeby ubytování
vysídlených osob prchajících z území státu Ukrajina mezi Městem Vítkovem
a vlastníky ubytovacích kapacit.
2. Ukládá starostovi města uvedenou smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování
podepsat.
3. Pověřuje starostu města k uzavírání a podepsání jednotlivých smluv
Z: S,VOVS
s konkrétními ubytovateli.
T: 4/2022

2601/67

1. Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Vítkova, v celkové výši 50 000,-Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkovem na zabezpečení
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akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 50. 000,- Kč.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Z: S,VOVS
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října T: 4/2022
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkovem na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
výši 50. 000,- Kč.
2602/67

2603/67

1. Jmenuje
plánování sociálních služeb.
2. Ukládá informovat

., členem řídící skupiny komunitního
.

Z: VOSV
T: 4/2022

1. Revokuje usnesení č. 1577/43 ze dne 28. 12. 2020, kterým RM souhlasila
s prodejem Katalogu sociálních, návazných a zdravotnických služeb města
Vítkova za cenu 20 Kč/ks, včetně DPH.
2. Schvaluje poskytovat zdarma Katalog sociálních, návazných a zdravotnických
služeb města Vítkova.

2604/67

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova revokovat usnesení zastupitelstva
č. 1141/21 ze dne 8. 9. 2021. o schválení Memoranda a Plánu následné spolupráce
Města Vítkova s Agenturou pro sociální začleňování na období 2021 – 2027
a schválit nové Memorandum o spolupráci.

2605/67

Schvaluje ceník na rok 2022 za pronájem prodejního místa ve sportovním areálu
na Husově ulici v souvislosti se zajištěním Dne města – Vítkov 2022.

2606/67

1. Schvaluje výpůjčku místa ve sportovním areálu na Husově ulici, na kterém
budou poskytovány služby, které mají charakter doplňkového programu
v souvislosti se zajištěním Dne města – Vítkov 2022.
2. Pověřuje vedoucí odboru kultury podpisem schválených smluv o výpůjčce
místa ve sportovním areálu na Husově ulici, uzavíraných v souvislosti se
zajištěním Dne města – Vítkov 2022.

2607/67

1. Schvaluje smlouvu o zajištění služeb fyzické ochrany a ostrahy na Den města
2022, firmou OMEGA SECURITY Agency s.r.o. se sídlem v Opavě, ulice
Purkyňova 2206/6, 746 01 Opava IČO 26861348, DIČ CZ26861348.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zajištění služeb fyzické ochrany a
ostrahy na Den města – Vítkov 2022.

2608/67

1. Revokuje usnesení rady města č. 2557/66 Výše vstupného na Den města Vítkov
2022, bod č. 1. ve znění ,,Schvaluje výši vstupného na akci Den města Vítkov
2022 dle návrhu č. 1 v důvodové zprávě.“
2. Schvaluje výši vstupného na akci Den města Vítkov 2022 dle důvodové zprávy.

2609/67

1. Schvaluje přijetí věcného daru pro akci Velikonoční slavnosti od firmy Seven
sport s.r.o., Strakonická 1151/2c, 150 00 Praha, IČO 26847268.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o přijetí věcného sponzorského
daru.

2610/67

Z: VOSV
T: 4/2022

Z: VOK
T: 4/2022

Z: S,VOK
T: 4/2022

Z: VOK
T: 4/2022

1. Schvaluje přijetí věcného daru pro akce do Kina Panorama Vítkov od firmy
Clinical nutricosmetics, s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha 1, Staré město, IČO
04747976.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o přijetí věcného sponzorského
Z: VOK
daru.
T: 4/2022
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2611/67

2612/67

2613/67

2614/67

2615/67

2616/67

2617/67

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za
rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
za rok 2022.
3. Doporučuje ZM neprovést příděl finančních prostředků do FRB za rok 2021.

Z: VFO
T: 4/2023

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 5/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 5/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 4/2022

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času
Vítkov, p. o., IČO: 73214892, spočívající v navýšení provozního příspěvku
o částku 11.124, -- Kč na odpisy.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o., o změně
závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 4/2022

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o pronájem pozemku parc. č. 2937/6 zahrada o výměře 327 m2 v k. ú.
Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem pozemku parc. č. 2937/6 zahrada
o výměře 327 m2 v k. ú. Vítkov, k zajištění přístupu k chatě žadatele, za cenu
10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 873 zahrada
o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č. 873 zahrada o výměře 25 m2
v k. ú. Vítkov, s
, nar.
, bytem
, dohodou ke dni 30. 4. 2022.
3. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
4. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti
se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
5. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2575/66 ze dne 15. 3. 2022 dodatek
č. 1 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
na pronájem části pozemku parc. č. 26/1 ostatní
plocha o výměře 159 m2, část pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře
73 m2 , pozemek parc. č. 658 ostatní plocha o výměře 35 m 2 a pozemek parc.
č. 659 o výměře 33 m2 vše v k. ú. Lhotka u Vítkova, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o pronájem části pozemku parc. č. 864/49 trvalý travní porost
o výměře 170 m2, v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 864/49 trvalý travní porost o výměře 170 m2, v k. ú. Nové Těchanovice, jako
odpočinkovou plochu, za 1 rok.
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Z: VFO
T: 4/2022

Z: S, VFO
T: 4/2022
Z: VFO
T: 4/2022

Z: S, VFO
T: 4/2022

3. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 864/49 trvalý
travní porost o výměře 170 m2, v k. ú. Nové Těchanovice, jako odpočinkovou
plochu, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
2618/67

2619/67

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o rozšíření předmětu nájmu u pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře
cca 28 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Ukládá zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 16. 12. 2020, která
spočívá v rozšíření předmětu nájmu u parc. č. 848/1 ostatní plocha z výměry
123 m2 na 151 m2 a ke zvýšení nájemného z 1230,- Kč/rok na 1510,- Kč/rok,
uzavřením dodatku č. 2 k uvedené smlouvě.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2579/66 ze dne 15. 3. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, bytem
, na pronájem části parcely č. 945/2 ostatní plocha o
výměře 250 m2, v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k umístění
nástavkových úlů, za cenu 2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 4/2022

Z: VFO
T: 4/2022

Z: S, VFO
T: 4/2022

2620/67

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o pronájem části pozemku parc. č. 2913/1 zahrada o výměře cca 150 m2
v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 2913/1 zahrada o výměře cca 150 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
k rekreaci, od doby koupě chaty, tj. od 1. 11. 2017 v celkové výši 6 246,- Kč.
3. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2913/1 zahrada
o výměře cca 150 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci, za cenu 10,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 4/2022

2621/67

1. Rozhodla ukončit pacht pozemku parc. č. 302/4 trvalý travní porost o výměře
42827 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, s
IČO
, se
sídlem
a
IČO
, se sídlem
, dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje dohodu o ukončení pachtovního vztahu o pachtu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení pachtovního vztahu o pachtu nemovitosti se Z: S, VFO
jmenovanými, a to nejpozději do
T: 4/2022
30. 4. 2022.
4. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.
Z: VFO
T: 4/2022

2622/67

1. Bere na vědomí žádost spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM-280/2021 společnost SUNFIN
PRAHA, s.r.o. se sídlem Olgy Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:
28953096, DIČ: CZ28953096, na zřízení věcného břemene v pozemcích parc.
č. 370/1, 364/2, 364/3, 2496/49 a 2496/70, v k. ú. Vítkov, za účelem nového
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zemního kabelového vedení NN, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemcích parc.
č. 370/1, 364/2, 364/3, 2496/49 a 2496/70, v k. ú. Vítkov, za účelem nového
zemního kabelového vedení NN, 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, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená
na základě plné moci č. PM-280/2021 SUNFIN PRAHA, s.r.o. se sídlem Olgy
Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096, DIČ: CZ28953096,
bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněný.
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Z: S, VFO
a dohodu o umístění stavby se jmenovaným, a to nejpozději do 29. 7. 2022.
T: 7/2022
2623/67

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Středisko volné času Vítkov,
IČO 73214892, na rok 2022, dle důvodové zprávy
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém
plánu.

Z: VOS
T: 4/2022

2624/67

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku Střediska volného času,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892 dle
přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku Střediska volného času, příspěvkové
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892 dle přiloženého
seznamu na Město Vítkov.
3. Souhlasí s vyřazením majetku Střediska volného času, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892 z evidence a používání, dle
důvodové zprávy.
4. Ukládá ředitelce Střediska volného času, příspěvkové organizace, Bezručova
Z: VOS,ŘSVČ
585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892 vyřadit majetek z evidence a účetnictví.
T: 4/2022

2625/67

1. Bere na vědomí informaci o akceptaci žádosti z Národního programu životního
prostředí na projekt „Výsadba stromů na nově zakládané parkové ploše ve
Vítkově“.
2. Schvaluje postup při výběru dodavatele dle závazných pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřního předpisu č. 2/2022 u projektu
„Výsadba stromů na nově zakládané parkové ploše ve Vítkově“.

2626/67

1. Schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny v hasičské
zbrojnici ve Lhotce, mezi EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 1216/46,
110 02 Praha 1, IČO 27386643 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČO 00300870 s platností do 31. 12. 2023. smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny v hasičské zbrojnici ve Lhotce, mezi EP ENERGY
TRADING, a.s., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, IČO 27386643 a
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870
s platností do 31. 12. 2023.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o sdružených službách dodávky
Z: VOS,S
elektřiny v hasičské zbrojnici ve Lhotce, mezi EP ENERGY TRADING, a.s.,
T: 4/2022
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, IČO 27386643 a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 s platností do 31. 12. 2023.

2627/67

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 31. 3.
2022.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 31. 3. 2022.
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2628/67

1. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi panem
, nar.
, IČO:
, k bytu č.4 o velikosti 1+1, Oderská
543 Vítkov, na dobu 3 měsíců od 1. 4. 2022.
2. Ukládá ředitelce SBF Vítkov, IČO: 00489557 uzavřít nájemní smlouvu
s panem
, nar.
, k bytu č.4 o velikosti 1+1,
Oderská 543 Vítkov, na dobu 3 měsíců od 1. 4. 2022.

Z: VOS,S
T: 4/2022

2629/67

1. Bere na vědomí žádost p.
o prominutí vrácení náborového
příspěvku.
2. Souhlasí s vrácením poměrné části náborového příspěvku dle Dohody o
poskytnutí náborového příspěvku p.
, narozenou
,
bytem
.
3. Schvaluje uznání dluhu dle dohodnutého splátkového kalendáře a dohodu o
splátkách mezi městem Vítkov a
, narozenou
,
bytem
.
4. Ukládá uvedenou dohodu podepsat a informovat výše jmenovanou.
Z: MS
T: 4/2022

2630/67

1. Bere na vědomí žádost o povolení vyřazení majetku – Volkswagenu Crafter –
Technických služeb města Vítkov, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749
01 Vítkov.
2. Souhlasí s prodejem vozidla Volkswagen Crafter z majetku Technických
služeb města Vítkov, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.

2631/67

1. Souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace, IČO 69987181, se sídlem Vítkov, Komenského 754,
od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Vladislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI,
na financování obědů pro ukrajinské děti ve školním roce 2021/2022.
2. Ukládá zapracovat finanční dar do účetnictví Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181.

2632/67

2633/67

2634/67

1. Rozhodla navýšit roční finanční prostředky pro místní část Zálužné o účelovou
částku 6.000,- Kč k úhradě pronájmu prostor pro aktivity osadního výboru na
rok 2022.
2. Ukládá provést rozpočtové opatření.
1. Rozhodla jednat s vlastníkem hasičské zbrojničky v Zálužném o kupní ceně za
tento objekt.
2. Ukládá projednat s vlastníkem nabídku kupní ceny dle důvodové zprávy.

Z: ŘZŠaG
T: 6/2022

Z: VFO,VOVS
T: 4/2022

Z: MS
T: 4/2022

Souhlasí s pořádáním sportovní akce Silesia bike maraton na katastrálním území
Vítkova.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 67. schůze Rady města Vítkova ze dne 05. 04. 2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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