USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 24. června 2020
v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7
(od č. 723/13 do č. 758/13)
Zastupitelstvo města:
723/13 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 21.dubna, 12.května a 2.června
2020.
724/13

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

725/13

1. Schvaluje členství města Vítkova ve spolku Krajina břidlice z.s., se sídlem Halaškovo
náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 08581916.
2. Ukládá informovat spolek Krajina břidlice z. s. o rozhodnutí zastupitelstva města.

Z: VOK
T: 7/2020

726/13

1. Bere na vědomí Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a úpravě vzájemných práv
a povinností a vztahů k třetím osobám mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČO 00300870 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, IČO 00095711, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, pro stavbu „Silnice III/4429
Vítkov rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná ve městě Vítkov“.
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2020 navýšení finančních nákladů na
Z: VFO,S
pokrytí investičních nákladů stavby „Silnice III/4429 Vítkov rekonstrukce mostu ev.
T: 6/2020
č. 4429-1 přes potok Čermná ve městě Vítkov“ o 5 mil. Kč.

727/13

1. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence Střediska volného času,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO: 73214892, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá vyřadit majetek z evidence Střediska volného času, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO: 73214892, dle důvodové zprávy.

728/13

729/13

1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova za rok 2019, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Krajskému úřadu MSK, odboru kontroly a interního auditu Závěrečný účet
města Vítkova za rok 2019 včetně stejnopisu Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Vítkova za rok 2019.
3. Ukládá zveřejnit na Úřední desce města Vítkova a na webu města Vítkova schválený
Závěrečný účet města za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Vítkova za rok 2019.
1. Schvaluje účetní závěrku města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2019.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019 pro předání do
CSÚIS.

Z: ŘSVČ
T: 6/2020
Z: VFO
T: 7/2020
Z: VFO
T: 7/2020

Z: VFO
T: 7/2020

730/13

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 9/2020
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 9/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Z: VFO
T: 7/2020

731/13

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Mateřská škola, Husova 629, okres
Opava, p. o., IČO: 70996288, spočívající ve snížení provozního příspěvku ve výši
100.000, -- Kč dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku Mateřské školy Vítkov o změně závazného ukazatele.
Z: VFO
T: 7/2020

732/13

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Základní škola a gymnázium
Vítkov, p. o., IČO: 69987181, spočívající ve snížení provozního příspěvku ve výši
500.000, -- Kč dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov o změně závazného
ukazatele.
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Z: VFO
T: 7/2020

733/13

734/13

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času Vítkov,
p. o., IČO: 73214892, spočívající ve snížení provozního příspěvku ve výši 98.000, -- Kč
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov o změně závazného
ukazatele.

Z: VFO
T: 7/2020

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Správa bytového fondu města
Vítkova, p. o., IČO: 00489557, spočívající ve snížení provozního příspěvku ve výši
100.000, -- Kč dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku Správy bytového fondu Vítkov o změně závazného
ukazatele.

Z: VFO
T: 7/2020

735/13

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 0037494, spočívající ve snížení provozního příspěvku ve výši 3.260.000, -Kč dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 0037494, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.260.000, - Kč na nákup svozového vozu.
3. Ukládá informovat ředitele Technických služeb o změně závazného ukazatele.
Z: VFO
T: 7/2020

736/13

1. Schvaluje pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova s účinností od
10. července 2020.
2. Ukládá zveřejnit pravidla na webové stránky města.

737/13

Rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 864/65 trvalý travní porost o výměře 855 m2 v kat.
území Nové Těchanovice jako pozemek tvořící jednotný funkční celek s nemovitostmi
žadatele v Zálužné čp. 71 a za účelem zachování a udržení stávajícího porostu, koridoru
pro zvěř a obecně poklidného stavu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2.

738/13

Rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 766 zahrada o výměře cca 590 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice za účelem chovu koní za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2, dle důvodové zprávy.

739/13

1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 662/26 ostatní plocha o výměře 87 m2 v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 128 v Zálužné,
chatoviště U Řeky, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 662/26 ostatní plocha o výměře 87 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 128
v Zálužné, chatoviště U Řeky, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2.

740/13

741/13

1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost v kat. území Vítkov,
a to dle geometrického plánu č. 3547-66/2020 díl „a“ o výměře 162 m2, který je
přisloučen k pozemku žadatelky parc. 2664 jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky
če. 81 v chatovišti U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost v kat.
území Vítkov, a to dle geometrického plánu č. 3547-66/2020 díl „a“ o výměře 162 m2,
který je přisloučen k pozemku žadatelky parc. 2664 jako pozemek k rekreaci u chaty
žadatelky če. 81 v chatovišti U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující.
1. Rozhodlo prodat pozemek parc. č. 211/3 zahrada o výměře 264 m2 a část pozemku parc.
č. 209/1 ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 3346-171/2019 pozemek parc.
č. 209/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, v kat. území Vítkov
, nar.
, trvale bytem
, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 12.144,-, z důvodu nepřístupnosti, neprodejnosti a zamokřenosti prodávaných
pozemků, v souvislosti s náklady na údržbu, sousedské vztahy a s ohledem na
vynaložené náklady kupující na terénní úpravy s drenáží, dle důvodové zprávy.
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Z: S,VFO
T: 7/2020

Z: VFO
T: 7/2020

Z: VFO
T: 7/2020

2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 211/3 zahrada o výměře 264 m2 a část
Z: VFO
pozemku parc. č. 209/1 ostatní, a to dle geometrického plánu č. 3346-171/2019 pozemek T: 7/2020
parc. č. 209/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, v kat. území Vítkov
,
nar.
, trvale bytem
, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 12.144,-, z důvodu nepřístupnosti, neprodejnosti a zamokřenosti prodávaných
pozemků, v souvislosti s náklady na údržbu, sousedské vztahy a s ohledem na
vynaložené náklady kupující na terénní úpravy s drenáží, a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující
742/13

743/13

1. Rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 791/7 zahrada o výměře cca 120 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako zahrada
u RD žadatelů čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat části pozemků parc. č. 791/7 zahrada o výměře cca
120 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice
jako zahrada u RD žadatelů čp. 63 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
150,-/m2 a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím, že
záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadateli, nejpozději však do
31. října 2020.
1. Rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 1710 trvalý travní porost o výměře 89 m2
v kat. území Vítkov do vlastnictví města od České republiky - Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá FO požádat Českou republiku - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1710
trvalý travní porost o výměře 89 m2 v kat. území Vítkov.

744/13

Rozhodlo nekoupit pozemky parc. č. 3206/1 ostatní plocha o výměře 458 m2, parc. č.
3209/9 orná půda o výměře 16.227 m2 a parc. č. 3202/12 ostatní plocha o výměře 596 m2
v kat. území Vítkov od
, nar.
, bytem
1
, za cenu Kč 100,-/m2, dle důvodové zprávy.

745/13

Bere na vědomí vyjádření Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, ke směně pozemků ze dne
12. 2. 2020 a ze dne 25. 5. 2020.

746/13

1. Revokuje usnesení ZM č. 346/6 ze dne 26. 6. 2019:
„1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o směně pozemků mezi městem Vítkovem
a Českou republiku – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561.
2. Souhlasí se směnou pozemku města parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat.
území Nové Těchanovice dle var. III důvodové zprávy.“
2. Revokuje usnesení ZM č. 347/6 ze dne 26. 6. 2019:
„Souhlasí v případě převodu pozemku parc. č. st. 90 zastavěná plocha a nádvoří – zbor
o výměře 691 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova z České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
IČ: 69797111, na Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zařadit tento
pozemek do směny pozemků za pozemek města parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2
v kat. území Nové Těchanovice bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy. Ceny
směňovaných pozemků budou stanoveny znaleckými posudky, jenž nechá na své
náklady vyhotovit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.“
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Z: VFO
T: 10/2020

Z: VFO
T: 12/2019

747/13

Souhlasí se směnou části pozemku města parc. č. 766 zahrada v kat. území Nové
Těchanovice o výměře cca 1687 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem za
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. Ceny směňovaných pozemků budou stanoveny znaleckými posudky, jenž nechá
na své náklady vyhotovit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

748/13

1. Rozhodlo v souladu s usnesením ZM č. 400/9 ze dne 16. 12. 2015, směnit pozemky
města parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2, parc. č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2
a parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2, vše v kat. území Klokočovu Vítkova, za
pozemek parc. č. 2872 ostpl. o výměře 530 m2 v kat. území Vítkov, ve vlastnictví ČR –
Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, bez
finančního vyrovnání, a to zejména z důvodu úspory nákladů opravu na komunikace, z
důvodu snížení nákladů na zimní údržbu, z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti
obyvatel místní části a příjezdu k objektu v majetku města (areál SŠ Podhradí).
2. Ukládá zveřejnit záměr směnit pozemky parc. č. 2595/1 ostpl. o výměře 3593 m2, parc.
č. 2595/2 ostpl. o výměře 4624 m2 a parc. č. 2596 ostpl. o výměře 367 m2, vše v kat.
území Klokočov u Vítkova, za pozemek parc. č. 2872 ostpl. o výměře 530 m2 v kat.
území Vítkov, ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, IČO 42196451, bez finančního vyrovnání, a to zejména z důvodu úspory
nákladů opravu na komunikace, z důvodu snížení nákladů na zimní údržbu, z důvodu
zlepšení dopravní obslužnosti obyvatel místní části a příjezdu k objektu v majetku města
(areál SŠ Podhradí).

Z: VFO
T: 7/2020

749/13

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 54/2 ze dne 14. 11. 2018, smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným z věcného břemene,
a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupené generálním ředitelem
.
, IČO 45193665, DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného
břemene, v pozemcích parc. č. 56/1 zahrada, parc. č. 83/1 zahrada, parc. č. 3/1 zahrada,
parc. č. 989 ostpl. a parc. č. 995 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice za účelem
rekonstrukce vodovodu v rámci stavby „Nové Těchanovice – rekonstrukce vodovodu“,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 30. září 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 9/2020
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.

750/13

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1 ostpl. v kat. území
Vítkov za účelem rekonstrukce kanalizace na Nové ul. ve Vítkově, v rámci stavby
„Vítkov, ul. Nová – rekonstrukce kanalizace“, kdy Město Vítkov bude povinný
z věcného břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, DIČ:
CZ45193665, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene bude stanoven znaleckým posudkem.
2. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:
45193665, DIČ: CZ45193665, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu, podepsat Z: S,VFO
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
T: 9/2020
společností, a to nejpozději do 30. září 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene tomuto
žadateli platnosti.
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751/13

1. Rozhodlo zřídit věcné břemeno za úplatu v pozemcích parc. č. 1104/1 ostpl. a parc.
č. 1053 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem výměny vodovodu na Nové ul. ve
Vítkově, v rámci stavby „Vítkov, ul. Nová – výměna vodovodu“, kdy Město Vítkov
bude povinný z věcného břemene a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:
45193665, DIČ: CZ45193665, bude oprávněný z věcného břemene. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene bude stanoven znaleckým posudkem.
2. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
uzavřenou mezi Městem Vítkovem a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:
45193665, DIČ: CZ45193665, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na výprosu, podepsat
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. září 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM o zřízení věcného břemene
tomuto žadateli platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2020

752/13

1. Rozhodlo o úplatném zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha silnice v kat. území Vítkov za účelem výstavby přípojky tepla do domu Švermova 249
v rámci stavby „Rekonstrukce kotelny Opavská 215, Vítkov, včetně přípojky tepla do
domu Švermova č.p. 249“. kdy Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702
18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko Opava, Joži
Davida 2, 746 06 Opava 6, zastoupena
, vedoucím střediska Opava,
bude povinný z věcného břemene, a Město Vítkov, bude oprávněný z věcného břemene,
na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu Kč 1.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
OP/71/d/2020/TSÚ/JaM mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana
kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, středisko
Opava, Joži Davida 2, 746 06 Opava 6, zastoupena
, vedoucím
střediska Opava, jako povinným z věcného břemene, a Městem Vítkovem, jako
oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha - silnice v kat.
území Vítkov za účelem výstavby přípojky tepla do domu Švermova 249 v rámci
stavby „Rekonstrukce kotelny Opavská 215, Vítkov, včetně přípojky tepla do domu
Švermova č.p. 249“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
č. OP/71/d/2020/TSÚ/JaM s Moravskoslezským krajem, zast. Správou silnic
T: 9/2020
Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Opava, a to nejpozději do 30. září 2020. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění budoucího povinného, pozbude
usnesení ZM o zřízení věcného břemene platnosti.

753/13

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1399/27 ze dne 29. 8. 2018, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-8001193/VB01 mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci ze dne 24. 4. 2019, evid. č. PM/II-169/2019, spol.
ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČO: 46580646, DIČ:
CZ46580646, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 744 ostpl. v kat.
území Vítkov v rámci stavby „Vítkov, Těchanovická, VN151, přeložka VN“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12Z: S,VFO
8001193/VB01 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. září 2020. Pokud
T: 9/2020
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení ZM
o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.
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754/13

1. Souhlasí v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Jelenice v celkové výši 55 000 Kč
na účely uvedené v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Jelenic.
Z: MS
T: 6/2020

755/13

1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Klokočov v celkové výši
190 000 Kč na účely uvedené v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Klokočova o usnesení zastupitelstva.
Z: MS
T: 6/2020

756/13

1. Schvaluje Smlouvu č. 2020/101 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
130.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČO 0300870 a
, nar.
, bytem
7
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2020/101 o poskytnutí návratné finanční
Z: S.VOVS
výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
T: 7/2020
v domácnostech ve výši 130.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a
, nar.
,
bytem
.

757/13

1. Bere na vědomí zápis a doporučení z 13. jednání finančního výboru konaného dne
22.6.2020.
2. Bere na vědomí zápis a doporučení z provedené kontroly vyúčtování individuálních
dotací a dotací v sociální oblasti za rok 2019 provedené dne 17.2.2020 finančním
a kontrolním výborem zastupitelstva města.
3. Ukládá radě města zabývat se konkrétními zjištěními z kontroly provedené dne
17.2.2020.

758/13

Z: S,MS
T: 8/2020

1. Bere na vědomí zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru konaného dne 8.6.2020.
2. Bere na vědomí zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem v 1. pololetí 2020.

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