USNESENÍ
54. schůze Rady města Vítkova konané dne 31. srpna 2021 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2076/54 do č. 2143/54)
Rada města:
2076/54

Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

2077/54

1. Schvaluje aktualizaci přílohy č. 3 vnitřního předpisu č. 21/2015
o pravidlech upravující postup při poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů, která spočívá v doplnění řádku s názvem „datum právní moci
rozhodnutí o odmítnutí Žádosti“ s účinností od 1. 9. 2021.
2. Ukládá vydat aktualizovanou přílohu k datu 1. 9. 2021.
Z: VVS
T: 9/2021

2078/54

1. Schvaluje Smlouvu, jejímž předmětem je výroba a instalace
kancelářského nábytku v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě ve výši
102 550,- Kč vč. DPH, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a panem
,
,
, IČO:
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu uzavřenou mezi Městem
Z: S,VOVS
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a panem
T: 9/2021
,
,7
, IČO:
.

2079/54

Schvaluje paušální platbu za odběr elektrické energie na odběrovém místě na
náměstí Jana Zajíce u kašny ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu za
podmínky předložení revizní zprávy pro připojovaná zařízení. Paušální
platba je určena pro charitativní akce podporované městem a shromáždění
konána podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů. Paušální platba za přítomného zaměstnance města bude
150,- Kč za 1 hodinu bez příplatku za práci v noci, v sobotu a v neděli a ve
svátek.

2080/54

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova souhlasit s uzavřením nového
Memoranda a Plánem následné spolupráce Města Vítkova s Agenturou pro
sociální začleňování na období 2021 – 2027.

2081/54

Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytováním služeb Centra
inkluze, o. p. s., Klokočov 185, IČO: 29461545 v roce 2022 za finanční
spoluúčasti 100 000,- Kč.

2082/54

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 23. 8. 2021.

2083/54

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu
města Vítkova, příspěvkové organizace, IČO: 00489557, za I. pololetí
2021.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového
fondu města Vítkova, příspěvkové organizace, IČO: 00489557, za rok
2021.

2084/54

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494,
za I. pololetí 2021.
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Z: VOS
T: 3/2022

2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb
města Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO:
00037494, za rok 2021.
2085/54

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181 za I. pol. 2021.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy
a gymnázia Vítkov, p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181, za
rok 2021.

Z: VOS
T: 3/2022

Z: VOS
T: 3/2022

2086/54

1. Souhlasí se zapsáním dalšího místa poskytování vzdělávání v Rejstříku
škol a školských zařízení pro Základní školu a gymnázium Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČO: 69987181, na praktickou výuku předmětu
Člověk a svět práce, na Střední škole Odry, v budově na Opavské ul.ve
Vítkově, dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s přesunem vybavení dílen ze ZŠaG Vítkov na SŠ Odry,
pracoviště Opavská ulice Vítkov, pomocí Technických služeb Vítkov na
náklady Základní školy a gymnázia Vítkov, z provozního příspěvku.
3. Souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Základní školou a gymnáziem
Vítkov, příspěvkovou organizací a Střední školou Odry, příspěvkovou
organizací o pronájmu prostor pro výuku za dohodnutou cenu 3000,Kč/měsíc, která bude hrazena z provozního příspěvku ZŠG Vítkov.
4. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov o usnesení Z: VOS
Rady města Vítkova.
T: 9/2021

2087/54

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO: 70996288 za
I. pololetí 2021.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy
Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO:
70996288, za rok 2021.

2088/54

2089/54

2090/54

1. Revokuje usnesení Rady města Vítkova č. 2071/53 ve znění:
1. schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Vítkov,
Husova 629, příspěvkové organizaci, IČO: 70996288, ve třídách na
Husově ul. a Opavské ul. o 1 dítě, tj. celkem o 2 děti.
2. ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, příspěvkové
organizace, IČO: 70996288 o udělení výjimky z počtu dětí ve třídách na
Husově ul. a Opavské ul. o 1 dítě, tj. celkem o 2 děti.
2. Schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Vítkov,
Husova 629, příspěvkové organizaci, IČO: 70996288, ve třech třídách na
Husově ul. a dvou třídách Opavské ul. o 1 dítě, tj. celkem o 5 dětí.
3. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, příspěvkové
organizace, IČO: 70996288 o udělení výjimky z počtu dětí ve třech
třídách na Husově ul. a dvou třídách Opavské ul. o 1 dítě, tj. celkem o 5
dětí.
1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času
Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892
za I. pololetí 2021.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného
času Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO:
73214892, za rok 2021.
1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku Správy bytového fondu,
příspěvkové organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov, IČO: 00489557 dle
přiloženého seznamu.
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Z: VOS
T: 3/2022

Z: VOS
T: 9/2021

Z: VOS
T: 3/2022

2. Odmítá převod nepotřebného majetku Správy bytového fondu,
příspěvkové organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov, IČO: 00489557 dle
přiloženého seznamu na Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas s vyřazením majetku Správy
bytového fondu, příspěvkové organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov,
IČO: 00489557 z evidence a používání, dle důvodové zprávy.
2091/54

Bere na vědomí informaci o aktuálních dotačních možnostech a postupu
prací při obnově rybníku u Prostředního Dvora.

2092/54

1. Bere na vědomí informaci o schválené individuální dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 1.250.000,- Kč na dofinancování
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů obce.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 1.250.000,- Kč na dofinancování
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů obce.

2093/54

1. Bere na vědomí informaci o schválené dotaci ve výši 6.655.250,- Kč na
projekt „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, číslo projektu ISPROFOND 5818510060.
2. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2022 finanční spoluúčast
města ve výši 2.400.000,- Kč.

2094/54

Bere na vědomí informace o průběžném plnění záměru města Vítkov –
systém DOOR TO DOOR.

2095/54

1. Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova, p. o.
Dělnická 705, 749 01 Vítkov o výši částky za právní zastoupení
v soudním sporu s firmou Kareta s.r.o.,
.
2. Ukládá připravit návrh rozpočtového opatření za poskytnutí právních
služeb
.

2096/54

2097/54

1. Bere na vědomí zprávu o dokrytí ztráty lesa organizace Technické služby
Vítkov, p. o., IČO: 00037494.
2. Ukládá předložit návrh rozpočtového opatření k vykrytí ztráty lesa.
1. Bere na vědomí výši poplatků za uložení odpadu účtovaný Státním
fondem životního prostředí Technickým službám Vítkov, p. o., IČO:
00037494 v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
2. Ukládá zpracovat návrh rozpočtového opatření k pokrytí poplatků za
uložení odpadu na skládku a poplatku za sanaci a rekultivaci, účtovaný
Státním fondem životního prostředí.

2098/54

Bere na vědomí předložený plán průběhu veřejných schůzí s občany
v místních částech v období roku 2021.

2099/54

1. Bere na vědomí oznámení o poskytnutí dotace z Regionu Bílé Karpaty
Středisku volného času Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO 73214892 –
projekt „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“, v celkové výši 19 546, 56
EUR.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podpis smlouvy a přijmout
dotaci z Regionu Bílé Karpaty pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČO 73214892, na projekt „Jsme dospělí,
umíme si ještě hrát?“ v celkové výši 19 546, 56 EUR.
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Z: VOS,VFO
T: 12/2021

Z: VOS,VFO
T: 9/2021

Z: VOS,VFO
T: 10/2021

Z: VOS,VFO
T: 9/2021

2100/54

1. Schvaluje Kupní smlouvu pro veřejnou zakázku „Nákup cisternové
automobilové stříkačky pro Město Vítkov“ mezi městem Vítkov, nám.
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a WISS CZECH, s. r. o.,
Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod, IČO 29305934 za smluvní cenu
5.789.000 bez DPH.
2. Ukládá starostovi města podepsat Kupní smlouvu pro veřejnou zakázku
„Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov“ mezi
městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a
WISS CZECH, s. r. o., Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod, IČO
29305934 po uplynutí zákonných lhůt.

Z: S,VOS
T: 9/2021

2101/54

Doporučuje zastupitelstvu schválit finanční prostředky pro místní část
Podhradí ve výši 70 tisíc korun na účely uvedené v důvodové zprávě.

2102/54

1. Schvaluje smlouvu o zajištění školení mezi Statutárním městem Ostrava,
se sídlem Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30 a Městem Vítkov se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov za účelem zabezpečení školení
v rozsahu odborných předpokladů ve smyslu ustanovení §4d) zák.
č.553/91 Sb., o obecní policii v platném znění a vyhláškou MV
č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zajištění školení mezi
Z: S,VSMP
Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30 T: 9/2021
a Městem Vítkov se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

2103/54

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a firmou EMPEMONT
s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
27772179, jehož předmětem je prodloužení termínu pro realizaci zakázky
do 31.12.2021.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek ke kupní smlouvě mezi
Z: VFO,VOS
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870
T: 9/2021
a firmou EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 27772179, jehož předmětem je prodloužení termínu pro
realizaci zakázky do 31.12.2021.

2104/54

1. Schvaluje dodatek ke kupní smlouvě mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a firmou INIT technology s.r.o.
Sehradice 129, 763 23 Sehradice, IČO 04423101 jejímž předmětem je
pořízení a instalace softwaru pro zpracování přestupků. Dodatkem se
řeší prodloužení termínu pro realizaci zakázky do 31. 12. 2021.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek ke kupní smlouvě mezi Městem Z: VFO,VOS
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a firmou
T: 9/2021
INIT technology s.r.o. Sehradice 129, 763 23 Sehradice, IČO 04423101,
jehož předmětem je prodloužení termínu pro realizaci zakázky do 31. 12.
2021.

2105/54

1. Bere na vědomí předkládané smlouvy o NFV (kotlíkové dotace) mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadateli o NFV
dle příloh a důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit předložené smlouvy o NFV (kotlíkové
dotace) mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a
žadateli o NFV dle příloh a důvodové zprávy.

2106/54

Bere na vědomí zprávu o přípravě Participativního rozpočtu na rok 2022.
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2107/54

Bere na vědomí odmítnutí návrhu na pořízení změny územního plánu
Vítkova na základě žádosti o změnu územního plánu, kterou podala firma
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Moravská Ostrava, z důvodu nesplnění
výzvy k doplnění žádosti.

2108/54

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podal pan
, a změnu pozemku parc. č. 615/1 k. ú.
Vítkov z návrhové plochy bydlení v rodinných domech na plochu výroby
a skladování – lehký průmysl.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 2 dle
důvodové zprávy.

2109/54

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podal
a
a změnu části plochy
zemědělské v nezastavěném území na plochu smíšenou obytnou
vesnickou za účelem možnosti výstavby rodinných domů na pozemcích
parc.č. 924/2; 924/3; 922/2; 923; 925 a 926 k.ú. Klokočov u Vítkova.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 2 dle
důvodové zprávy.

2110/54

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města
Vítkova a změnu části plochy zemědělské v nezastavěném území na
plochu smíšenou obytnou vesnickou za účelem možnosti výstavby
rodinných domů na pozemcích parc. č. 932 a 927 k. ú. Klokočov
u Vítkova.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 2 dle
důvodové zprávy.

2111/54

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města
Vítkova a rozšíření plochy smíšené obytné vesnické v lokalitě u hřiště
v Klokočově u Vítkova.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 2 dle
důvodové zprávy.

2112/54

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podal pan
, na vymezení zastavitelné plochy pro
výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku parc. č. 2369/1 k. ú.
Vítkov o výměře 1,4 ha.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle
důvodové zprávy.

2213/54

Bere na vědomí zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku
2021.

2114/54

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací
města na II. pol. roku 2021 v celkové výši 95.250,- Kč vybraným
subjektům.

2115/54

Bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit u Města Vítkov,
IČO: 00300870, provedené dne 4. 8. 2021 dle předloženého zápisu.

2116/54

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u společnosti
Elim Opava, o. p. s, Rolnická 1636/21a, Opava-Kateřinky, IČO: 02278197,
ze dne 23. 6. 2021 dle předloženého protokolu.
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2117/54

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u společnosti
EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 379/21, Opava, IČO: 25852345, ze
dne 15. 7. 2021 dle předloženého protokolu.

2118/54

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Klub sportovní kynologie Vítkov-Klokočov, z. s., Nová 443, Vítkov, IČO:
07780923, ze dne 12. 8. 2021 dle předloženého protokolu.

2119/54

Doporučuje zastupitelstvu města schválit směrnici Pravidla pro čerpání
finančních prostředků pro místní části města Vítkova dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

2120/54

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o návratné finanční
výpomoci mezi Městem Vítkov a příspěvkovou organizací Středisko
volného času Vítkov, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO: 73214892, na
předfinancování projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.

2121/54

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým
opatřením č. 11/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 11/2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

2122/54

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova
na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 12/2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro
organizaci Středisko volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892,
spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 279.207, - Kč na
odpisy.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit odvod z odpisů organizaci
Středisko volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, ve výši 279.207,Kč z fondu investic zřizovateli.

2123/54

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem J
,
, o zakoupení pozemku parc. č. 896/1 trv. travní porost,
v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 896/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Nové Těchanovice – jako zahrada u
domu Nové Zálužné č. ev. 204, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.

2124/54

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
, o zakoupení pozemku na výstavbu garáže na ul. Oderská parc.
č. 150/26, v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 150/26 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov jako pozemek na
výstavbu garáže, za kupní cenu dle platných zásad prodeje a pronájmu
nemovitých věcí Města Vítkov, dle důvodové zprávy.

2125/54

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem
Vítkov a
a
, oba trv. bytem
,
, na koupi pozemku parc. č. 80/1
o výměře 1937 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova určeného k výstavbě
rodinného domu.
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Z: VFO
T: 9/2021

2126/54

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
, o zakoupení pozemku na výstavbu RD na parc. č. 56/1, v k.
ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 56/1
zahrada o výměře cca 1200 m2 v k. ú. Nové Těchanovice – dle
vyvěšeného záměru na prodej pozemku (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem), dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu 30 % z kupní ceny pozemku kvůli faktickému
dopadu inženýrských sítí na části pozemku, dle důvodové zprávy.

2127/54

1. Bere na vědomí žádost

, trvale bytem
,
a
, trvale bytem
,
, o zakoupení pozemku na výstavbu RD na parc. č. 56/1,
v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 56/1
zahrada o výměře cca 1100 m2 v k. ú. Nové Těchanovice – dle
vyvěšeného záměru na prodej pozemku (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem).
3. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek pro stavbu RD až po
zajištění příjezdu na plánovanou parcelu.

2128/54

Doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu mezi Městem
Vítkov, které vlastní pozemek parc. č. 1242 v k. ú. Vítkov a
a
, trv. bytem
,
, kteří
vlastní pozemek parc. č. 1238, k. ú. Vítkov, dle geometrického plánu
č. 3636 – 134 / 2020, rozdíl výměr činí 28 m2, tento rozdíl je kompenzován
doplatkem ve prospěch města ve výši 8400,- Kč.

2129/54

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
, o zakoupení části pozemku parc. č. 157/3, v k. ú. Klokočov
u Vítkova.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 157/3
o výměře cca 115 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, výměra bude
upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady nechají
vypracovat žadatelé, za kupní cenu 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2130/54

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 2330/8, v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 2330/8
o výměře cca 80 m2 v k. ú. Vítkov, výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který na své náklady nechá vypracovat žadatelka, za kupní cenu
750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2131/54

1. Doporučuje zastupitelstvu města na základě kupní smlouvy podepsané
dne 12. 5. 2017 mezi městem Vítkov a
, IČO:
, DIČ:
(s právními účinky od 24. 7. 2017) na
koupi pozemku parc. č. 3207/35 v k. ú. Vítkov prodloužit
lhůtu stanovenou pro kolaudaci stavby do 31. 12. 2023
z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem a s tím spojené nutnosti
přepracování celé projektové dokumentace a také zajištění nových
souhlasů příslušných orgánů, dle přiložených vyjádření v důvodové
zprávě.
2. Doporučuje zastupitelstvu připravit dodatek kupní smlouvy o prodloužení
lhůty stanovené v kupní smlouvě na kolaudaci stavby do 31. 12. 2023 a
také specifikovat změnu předmětu využití pozemku dle článku 4 odst. 6
kupní smlouvy podle předloženého nového koordinačního výkresu.
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2132/54

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
a
, bytem
,
, na zřízení
věcného břemene v pozemku parc. č. 3229/1 v k. ú. Vítkov za účelem
zřízení kanalizačních přípojek, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě a práva umístit
a provést stavbu za úplatu v pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem zřízení kanalizačních přípojek v rámci
stavby „Novostavba rodinného dvoj domu“, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a
, bytem
,
a
, bytem
,
, budou
oprávněnými z věcného břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechají
vypracovat budoucí oprávněné.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku
Z: S,VFO
parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení
T: 9/2021
kanalizačních přípojek v rámci stavby „Novostavba rodinného dvoj
domu“.

2133/54

1. Bere na vědomí stanovisko právní advokátní kanceláře KVB
k problematice převodu pozemku parc. č. 518 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku
parc. č. 518 zahrada o výměře cca 300 m2 v k. ú. Vítkov – jako pozemek
k bydlení se stavbou rodinného domu třetí osoby, za kupní cenu ve výši
600,- Kč/m2 + DPH, dle důvodové zprávy.

2134/54

1. Bere na vědomí žádost
o ukončení nájemního vztahu
dohodou k 30. 9. 2021.
2. Rozhodla ukončit nájem na část pozemku parc. č. 676/14 ostatní plocha
o výměře 40 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, s
, nar.
, bytem
,
, dohodou ke dni
30. 9. 2021.
3. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o nájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
4. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o nájmu nemovitosti Z: S, VFO
se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2021.
T: 9/2021
5. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení rady.
Z: VFO
T: 9/2021
6. Bere na vědomí žádost
o pronájem části pozemku parc.
č. 676/14 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v k. ú.
Nové Těchanovice.
7. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 676/14
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci u chaty,
přičemž výsledné nájemné bude dle č. 13, odst. 4 Majetkových zásad
400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
8. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 9/2021

2135/54

1. Bere na vědomí žádost J
o pronájem části pozemku parc.
č. 2937/1 zahrada o výměře cca 300 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2937/1
zahrada o výměře cca 300 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci, za
cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 9/2021
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2136/54

1. Bere na vědomí žádost
o pronájem části pozemku
parc. č. 2092 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 26,25 m2 v k. ú.
Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne
1. 9. 2010 na pronájem části pozemku parc. č. 2092 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Vítkov, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě.
Změnou nájemní smlouvy dojde ke zvýšení výměry pronajatého
pozemku o 26,25 m2, jako zahrádky.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 9/2021

2137/54

1. Bere na vědomí žádost
a
o pronájem části
pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře cca 317 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku
parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře 317 m2 v k. ú. Nové Těchanovice,
jako pozemek k rekreaci u chaty, za období od právních účinků kupní
smlouvy dne 24. 6. 2020.
3. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 840/1 ostatní
plocha o výměře 317 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek
k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 9/2021

2138/54

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu
rozvoje bydlení na základě řádně podané žádosti
a
, bytem
,
na rekonstrukci
– výměna střešní krytiny na rodinném domě na adrese
,
, ve výši100 000,- Kč s dobou splatnosti 3 roky, při úrokové sazbě
2 % p. a.

2139/54

Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Göppingenu od 17. 9. do 20. 9. pro
Ing. Pavla Smolku, Mgr. Martina Šrubaře, Ing. Leoše Váňu, Pavla Kučerku,
Josefa Pruska,
,
.

2140/54

Ukládá podat podnět na OVÚPŽP k prověření využívání staveb na ulicích
Wolkerová 482 a Budišovská 522 v souladu s právními předpisy.

2141/54

Schvaluje vypracování znaleckého posudku stavby na parc. č. 103 v k. ú.
Nové Těchanovice.

2142/54

Schvaluje vypracování znaleckého posudku a statického posudku na
pozemky a stavby na parc. č. 778/1, 778/2, 778/3, 776, 777 v k. ú. Vítkov.

2143/54

Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Vídně od 21. 9. do 23. 9. 2021
Ing. Pavlu Smolkovi.

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