USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 15. prosince 2021
v sále na MěÚ ve Vítkově
(od č. 1257/23 do č. 1308/23)
Zastupitelstvo města:
1257/23 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 26. října, 16. listopadu
a 30. listopadu 2021.
1258/23 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1259/23 Schvaluje změnu plnění usnesení č. 1049/19/4 z termínu uvedeného rokem 2021 na termín
prosinec 2022.
1260/23 1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 5/2021 kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška města Vítkova č. 6/2016 kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích.
2. Ukládá vyvěsit na úřední desce Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 5/2021
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 6/2016 kterou se zakazuje
požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
1261/23 1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování prostor pro spisovnu v r. 2021.
2. Neschvaluje v současné době zřízení spisovny v objektu v ulici Vodní 636.
3. Ukládá pokračovat v monitorování dalších prostor vhodných pro zřízení nové spisovny
dle zákona.

Z: VOSČŽÚ
T: 12/2021

Z: VOVS
T: 12/2022

1262/23 Revokuje usnesení č. 1204/22 ze dne 3.11.2021 ve znění „Rozhodlo o rozdělení Změny
č. 3 územního plánu Vítkova na 2 dílčí změny 3a), která bude samostatně řešit plochu pro
fotovoltaickou elektrárnu Vítkov-sever a změnu 3b), která bude samostatně řešit plochu
pro fotovoltaickou elektrárnu Vítkov-jih.“
1263/23 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.
1264/23 1. Bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování.
1265/23 1. Schvaluje Pravidla participativního rozpočtu města Vítkova na rok 2022.
2. Ukládá zahájit první etapu přípravy Participativního rozpočtu na rok 2022.
1266/23 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022 vyhlášeném
Moravskoslezským krajem na projekt „Vítkovskem na kole hravě“.
2. Schvaluje spolufinancování realizace projektu „Vítkovskem na kole hravě“.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Vítkovskem na kole hravě“.

Z: VOSV
T: 12/2022
Z: VOSV
T: 12/2022
Z: VFO,VOK
T: 12/2021

Z: VOS
T: 14.1.2022

1267/23 Bere na vědomí zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2021.
1268/23 1. Schvaluje kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za rok 2021
a připravovaných akcích na rok 2022.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města kontrolní zprávu o zajištěných dotacích
a investicích za rok 2022 a připravovaných akcích na rok 2023.
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Z: VOS
T: 12/2022

1269/23 1. Nesouhlasí s návrhem mimosoudního vyrovnání mezi Technickými službami města
Vítkova, p.o. a společností KARETA s.r.o., který navrhuje společnost KARETA s.r.o.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova p.o.

Z: S
T: 12/2021

1270/23 Schvaluje odpis nedobytných pohledávek Správy bytového fondu, příspěvková organizace,
Opavská 21, 749 01 Vítkov, ve výši 206.245,-Kč.
1271/23 1. Schvaluje rozpočet města Vítkova na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého návrhu.
2. Schvaluje příjmy běžného roku ve výši 179.510.000,- Kč.
3. Schvaluje výdaje běžného roku ve výši 194.894.000,- Kč.
4. Schvaluje saldo (rozdíl) příjmů a výdajů běžného roku ve výši 15.384.000,- Kč.
5. Schvaluje financování celkem 15.384.000,- Kč, z toho kladné financování ve výši
24.585.000,- Kč prostřednictvím zapojení vlastních prostředků z minulých let a záporné
financování ve výši 9.201.000,- Kč z důvodu splácení úvěrů minulých let.
6. Schvaluje finanční vztahy a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Vítkov dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
7. Schvaluje rozpočtový rámec výdajů na veřejnou finanční podporu pro individuální
dotace do výše 2.584.000,- Kč.
8. Schvaluje tvorbu Fondu zaměstnavatele ve výši 1.700.000,- Kč a tvorbu Fondu rozvoje
a rezerv ve výši 1.500.000,- Kč.
9. Schvaluje povinnou rezervu na krizové řízení ve výši 200.000,- Kč.
10. Schvaluje rozpočtový rámec investičních výdajů pro místní části do výše 1.623.000,Kč.
11. Ukládá provést rozpis rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 2-7 předloženého návrhu.

Z: VFO
T: 1/2022
12. Ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací o schválených závazných Z: VFO
ukazatelích.
T: 1/2022

1272/23 1. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů pravomoci rady města:
a) k provádění rozpočtových opatření spočívající v zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů do příjmů a výdajů,
b) k provádění rozpočtových opatření za jednotlivou položku do výše 200 tis. Kč, jak
na příjmové, tak výdajové stránce rozpočtu, pokud tyto změny nezvyšují celkovou
výši výdajů města, ale mohou snížit financování,
c) k provádění změn závazných ukazatelů všech příspěvkových organizací zřízených
městem Vítkov, pokud v jednotlivé položce nepřekročí hranici 200 tis. Kč.
1273/23 Rozhodlo poskytnout účelovou dotaci organizaci Střední škola, Odry, p. o., IČO 00577910
na stipendium žáků oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, oboru 65-51H/01 Kuchař – číšník a oboru 69-51-H/01 Kadeřník pro školní rok 2022/2023, dle platného
Stipendijního řádu organizace Střední školy, Odry, příspěvkové organizace.
1274/23 1. Schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 202005
uzavřené mezi Městem Vítkov a panem
, bytem
, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 202005 Z: S, VFO
uzavřený mezi Městem Vítkov a panem
, bytem
, dle T: 1/2022
důvodové zprávy.
1275/23 1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům I
a
, bytem
vybudování solárních panelů na rodinném domě na adrese
ve výši 300 .000,- Kč, dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov
a manželi
a
, bytem
na vybudování solárních panelů na rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

Z: VFO,MS
T: 1/2022

1276/23 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 17/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterou schválila rada města dne
16. listopadu 2021, č. usnesení 2277/59.
1277/23 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 18/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které schválila rada města dne
7. prosince 2021, č. usnesení 2343/61.
1278/23 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 19/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 19/2021 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1279/23 1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 00037494, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku 342.673,Kč.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb o změně závazného ukazatele.
1280/23 1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Správa bytového fondu města
Vítkova, p. o., IČO: 00489557, spočívající ve snížení investičního příspěvku o částku
350.000,- Kč.
2. Ukládá informovat ředitelku Správy bytového fondu o změně závazného ukazatele.
1281/23 Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 20/2021
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1282/23 1. Bere na vědomí nabídku společnosti Československá obchodní banka, a. s., na
zhodnocení volných finančních prostředků pro Město Vítkov.
2. Bere na vědomí nabídku společnosti Česká spořitelna, a. s., na zhodnocení volných
finančních prostředků pro Město Vítkov.
3. Bere na vědomí nabídku společnosti Komerční banka, a. s., na zhodnocení volných
finančních prostředků pro Město Vítkov.
4. Rozhodlo uložit volné finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč na termínovaný účet
u společnosti ČSOB, s výpovědní dobou 1 měsíc.
5. Pověřuje radu města ke schválení smlouvy o zřízení termínovaného účtu u společnosti
ČSOB.
1283/23 Bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit u Města Vítkov, IČO:
00300870, provedené dne 26. 10. 2021 dle předloženého zápisu.
1284/23 1. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Technické
služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494 ze dne 26. 10. 2021 dle předloženého
protokolu.
2. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Základní
škola a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181 ze dne 25. 10. 2021 dle předloženého
protokolu.
3. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Středisko
volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, ze dne 25. 10. 2021 dle předloženého
protokolu.
4. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Mateřská
škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o., IČO: 70996288, ze dne 25. 10. 2021 dle
předloženého protokolu.
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Z: VFO
T: 12/2021

Z: VFO
T: 12/2021

Z: VFO
T: 12/2021

5. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Správa
bytového fondu města Vítkova, p. o., IČO: 00489557, ze dne 25. 10. 2021 dle
předloženého protokolu.
6. Ukládá radě města zabývat se nálezy uvedenými v protokolech uskutečněných kontrol
a seznámit zastupitelstvo s přijatými nápravnými opatřeními.

Z: S
T: 3/2022

1285/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemků parc. č. 61/2, 787/3 a 791/12 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 61/2, 787/3 a 791/12 v k. ú. Nové Těchanovice
z důvodu, že se na zmiňovaných pozemcích nachází pozemní komunikace, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá informovat žadatelku o usnesení zastupitelstva.
Z: VFO
T: 1/2022
1286/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 2594/1 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 500 m2 v k. ú. Vítkov – výměra bude upřesněna geometrickým plánem,
který na své náklady nechá vypracovat žadatelka, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.
3. Neschvaluje slevu 30 % z kupní ceny na část pozemku, a to kvůli zamokření pozemku,
dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 1/2022
1287/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 2331/1 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2331/1 trvalý travní porost
o výměře 115 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek kolem chaty žadatelky, za kupní cenu ve
výši 750,- Kč/m2.
3. Schvaluje slevu 30 % z kupní ceny pozemku, a to kvůli svažitosti pozemku, dle
důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
1288/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 864/3 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/3 ostatní plocha o výměře
cca 100 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek určený jako přístup k chatě
žadatele, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Neschvaluje slevu 30 % z kupní ceny pozemku, a to kvůli svažitosti pozemku, dle
důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
1289/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 2280/4 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2280/4 ostatní plocha o výměře 1888
m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek kolem domu č.p. 192, s kterým tvoří jednotný funkční
celek, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Schvaluje slevu 30 % z kupní ceny pozemku, a to kvůli svažitosti pozemku, dle
důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
1290/23 1. Bere na vědomí žádost
, oba trvale bytem
, o zakoupení částí pozemků parc. č. 676/14, 676/18 a 676/39 v k. ú. Nové
Těchanovice.
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Z: VFO
T: 1/2022

Z: VFO
T: 1/2022

Z: VFO
T: 1/2022

2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 676/14 ostatní plocha o výměře
cca 96 m2, parc. č. 676/18 orná půda o výměře cca 18 m2 a parc. č. 676/39 o výměře cca
133 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, jako
pozemky kolem chaty žadatelů, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.
4. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 1/2022

1291/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 676/14 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 676/14 ostatní plocha o výměře
cca 60 m2 v k. ú. Nové Těchanovice – výměra bude upřesněna geometrickým plánem, za
kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Neschvaluje slevu 30 % z kupní ceny pozemku z faktického dopadu inženýrských sítí,
dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 1/2022
1292/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,o
zakoupení pozemku parc. č. 431 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 431 o výměře 21 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1293/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č. 442 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 442 o výměře 24 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Neschvaluje slevu z kupní ceny pozemku ve výši 1.000,- Kč za neoprávněné nařčení
z obohacení za užívání pozemku.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
1294/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č. 445 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 445 o výměře 26 m2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
, oba trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 436 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 436 o výměře 18 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 1/2022

Z: VFO
T: 1/2022

Z: VFO
T: 1/2022

1295/23 1. Bere na vědomí žádost

1296/23 1. Bere na vědomí žádost
, oba trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 443 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 443 o výměře 24 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1297/23 1. Bere na vědomí žádost
, oba trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 440 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 440 o výměře 22 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Neschvaluje slevu z kupní ceny pozemku z důvodu, že se jedná o pozemek (garáž), který
je v zátopové oblasti.
Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 15. 12. 2021
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Z: VFO
T: 1/2022

Z: VFO
T: 1/2022

4. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 1/2022

1298/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
1
, o zakoupení pozemku parc. č. 444 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 444 o výměře 22 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 1/2022
1299/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č. 439 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 439 o výměře 23 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Neschvaluje slevu z kupní ceny pozemku z důvodu, že se jedná o pozemek (garáž), který
je v zátopové oblasti.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 1/2022
1300/23 1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,o
zakoupení pozemku parc. č. 434 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 434 o výměře 18 m 2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 1/2022

1301/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1230/22 ze dne 3. 11. 2021, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na koupi pozemku parc. č. 74/5 o výměře 14 m2 v k. ú. Vítkov, dle
geometrického plánu č. 3468 – 39 / 2020, jako pozemek pod garáží žadatelky.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději
Z: VFO
do 31. března 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 3/2022
žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1302/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1236/22 ze dne 3. 11. 2021, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
nar.
, trvale bytem
, na koupi pozemku parc. č. 2331/3 o výměře 120 m2 v k. ú.
Vítkov, dle geometrického plánu č. 3804 – 63 / 2021, jako pozemek u chaty žadatelky.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději
Z: VFO
do 31. března 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 3/2022
žadatele, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1303/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1277/21 ze dne 8. 9. 2021, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na koupi pozemku parc. č. 157/5 o výměře 103 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova,
dle geometrického plánu č. 678 – 139 / 2021, jako pozemek u domu žadatele.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. března 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy platnosti.
1304/23 1. Schvaluje v souladu s usnesením č. 1185/21 ze dne 8. 9. 2021, kupní smlouvu mezi
Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
,
2
749 01 Vítkov na koupi části pozemku parc. č. 518 o výměře 280 m v k. ú. Vítkov, dle
geometrického plánu č. 3813 – 144 / 2021, určeného k výstavbě rodinného domu.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným a to nejpozději do 29. dubna 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy platnosti.

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 15. 12. 2021

Strana 6 (celkem 7)

Z: VFO
T: 3/2022

Z: S,VFO
T: 4/2022

1305/23 1. Schvaluje Smlouvu č. 2021/209 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ
00300870 a paní
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2021/209.
Z: S,VOVS
T: 12/2021
1306/23 1. Bere na vědomí možnost spolufinancování výměny neekologických kotlů v rámci 4.
výzvy kotlíkových dotací MŽP ČR.
2. Nesouhlasí se spolufinancováním výměny neekologických kotlů v rámci 4. výzvy
kotlíkových dotací MŽP ČR.
3. Ukládá zaslat stanovisko města Moravskoslezskému kraji.
1307/23 1. Schvaluje zprávu o plnění Akčního plánu rozvoje města Vítkova za rok 2021.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu města zprávu o plnění Akčního plánu rozvoje města
Vítkova za rok 2022.

Z: S,VFO
T: 12/2021
Z: MS,VOS
T: 12/2022

1308/23 Bere na vědomí zápis a usnesení z 23. jednání finančního výboru konaného dne
13. 12. 2021.

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