USNESENÍ
68. schůze Rady města Vítkova konané dne 26. dubna 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2635/68 do č. 2736/68)
Rada města:
2635/68 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2636/68

1. Rozhodla bezúplatně nabýt majetek – požární techniku, k zabezpečení ochrany
jednotkou dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 68.280,78,Kč, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 70884561 a Městem Vítkovem
o převodu požární techniky, k zabezpečení požární ochrany jednotkou
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 68.280,78,- Kč, dle
důvodové zprávy.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu majetku,
uzavřené mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO:
70884561 a Městem Vítkovem o převodu požární techniky, k zabezpečení
požární ochrany jednotkou dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové
hodnotě 68.280,78,- Kč.

Z: S,VOVS
T: 4/2022

2637/68

1. Schvaluje bezúplatné nouzové ubytování v určených objektech ve vlastnictví
Města Vítkova pro občany Ukrajiny a jejich rodinné příslušníky v rámci
sloučení rodin. Úhrada nákladů na nouzové ubytování bude hrazena
z kompenzačních příspěvků na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března
2022.
2. Schvaluje ubytovací kapacitu osob v určených objektech ve vlastnictví Města
Vítkova pro občany Ukrajiny a jejich rodinné příslušníky v rámci sloučení rodin
dle důvodové zprávy.
3. Ukládá předložit zprávu města o vývoji aktuálních informací v oblasti
Z: S,VOVS
ubytování Ukrajinských občanů.
T: 6/2022

2638/68

Nesouhlasí se zařazením objektu - Budišovská 522 ve Vítkově do registru
HUMPO.

2639/68

1. Schvaluje Smlouvu o dílo s dodavatelem na výsadbu stromů a keřů na nově
zakládané parkové ploše ve Vítkově podél ulice Školní mezi Městem Vítkov
IČO 00300870 a
, IČO
, za smluvní cenu 361 290,- Kč.
2. Ukládá podepsat smlouvu o dílo s zhotovitelem na akci „Výsadba stromů na
nově zakládané parkové ploše ve Vítkově“ mezi městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a
, IČO
, za smluvní cenu 361 290,- Kč.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na financování povinného spolupodílu
a příjem dotace.

2640/68

1. Bere na vědomí zprávu o možnosti pokračování projektu Asistent prevence
kriminality ve městě Vítkov v dalším období.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit pokračování projektu
Asistent prevence kriminality ve městě Vítkov v dalším období.
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Z: S,OVÚPŽP
T: 5/2022
Z:
VFO,VOVÚPŽP
T: 6/2022

Z: VSMP
T: 5/2022

2641/68

1. Souhlasí s přijetím dotace pro Středisko volného času Vítkov, p. o. ve výši
2 415 000 Kč na financování sociálních služeb NZDM Tunnel Vítkov
a SASRD Vítkov pro rok 2022.
2. Ukládá ředitelce Střediska volného času podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace Z: ŘSVČ
z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem
T: 6/2022
a Střediskem volného času Vítkov, p. o.na neinvestiční dotaci ve výši
2 415 000,- Kč.

2642/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotace
studentům lékařské fakulty, oboru zubní lékařství.

2643/68

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterou schválila Rada města Vítkova dne
8. 12. 2020 pod číslem usnesení 1533/42 a uzavřelo Město Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČ 00300870, DIČ: CZ00300870, zastoupené
Ing. Pavlem Smolkou, starostou města a firmou Moravapress, s.r.o., Cihelní
3356/72, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 25880764, DIČ: CZ25880764, kterou
zastupuje
, jednatel. Dodatkem se mění cena za zhotovení
Vítkovského zpravodaje.
2. Ukládá starostovi dodatek č. 1 podepsat.

2644/68

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 11. dubna 2022.

2645/68

1. Bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny pro posouzení návrhů
předložených v rámci participativního rozpočtu na rok 2022.
2. Souhlasí s nezařazením projektů „Herní prvky do sportovního areálu – část
první“ a „Vybavení zázemí Studentského klubu PADLA“ do ankety.
3. Ukládá informovat předkladatelé návrhů o rozhodnutí komise.

2646/68

2647/68

2648/68

2649/68

1. Doporučuje zastupitelstvu města nevyčerpanou částku ve výši 200.000,- Kč
použít na pokrytí žádostí o individuální dotace ve 2. polovině roku 2022.
2. Ukládá připravit návrh rozpočtového opatření.
1. Schvaluje ceník výlepu plakátů na plakátovací plochy pro rok 2022, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá schválený ceník zveřejnit na webu Města Vítkov.
1. Rozhodla pronajmout vítěznému uchazeči Věře Vaňákové, Oderská 176,
749 01 Vítkov, IČO: 76145891, nebytové prostory části kina Panorama Vítkov
(1. NP), Komenského 139, 749 01 Vítkov, st. p. 1759, o výměře 15 m2 včetně
vybavení za účelem provozování občerstvení pro návštěvníky kina s možností
pronájmu od 1. 5. 2022 ve výši 600,-Kč/měsíc.
2. Schvaluje smlouvu o pachtu prostor sloužících k podnikání mezi Městem
Vítkov a Věrou Vaňákovou, Oderská 176, 749 01 Vítkov, IČO: 76145891.
3. Ukládá schválenou smlouvu v měsíci dubnu podepsat.
1. Schvaluje Dodatek ke „Smlouvě o zprostředkování uměleckého výkonu“ ze
dne 8. 11. 2021 mezi
,
IČO:
a městem Vítkov, kterým se mění termín a místo konání
divadelního představení.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek smlouvy podepsat.
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Z: OVVP,S
T: 4/2022

Z: VOVVP
T: 5/2022

Z: VFO
T: 6/2022

Z: VOK
T: 4/2022

Z: S,VOK
T: 4/2022

Z: VOK
T: 5/2022

2650/68

1. Schvaluje Smlouvu na technické zabezpečení akce Den města – Vítkov 2022“
mezi firmou
, IČO:
, DIČ:
a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 5/2022

2651/68

Doporučuje schválit střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na roky 20232024 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

2652/68

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2614/67 ze dne 5. 4. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pronájem pozemku parc. č. 2937/6
zahrada o výměře 327 m2 v k. ú. Vítkov, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. 2022. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM T: 5/2022
o uzavření smlouvy platnosti.

2653/68

1. Bere na vědomí žádost Březovské zemědělské. a. s., se sídlem Březová č. p.
107, 747 44 Březová, o pacht pozemku parc. č. 3201/3 orná půda o výměře
2665 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pacht pozemku parc. č. 3201/3 orná půda
o výměře 2665 m2 v k. ú. Vítkov, k zemědělskému hospodaření, za cenu
2200,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

2654/68

2655/68

2656/68

a
, oba bytem
, o nájem části pozemku parc. č. 1038 trvalý travní
porost a část pozemku parc. č. 1039/1 orná půda o souhrnné výměře 1040 m 2
v k. ú. Klokočov u Vítkova.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1038 trvalý travní
porost o výměře 440 m2 a část pozemku parc. č. 1039/1 orná půda o výměře
600 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako zahrádku, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 5/2022

1. Bere na vědomí žádost

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2617/67 ze dne 5. 4. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, bytem
, 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, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 5.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2618/67 ze dne 5. 4. 2022 dodatek č. 2
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha
o výměře cca 151 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci
u chaty, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM
o uzavření dodatku platnosti.
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Z: VFO
T: 5/2022

Z: S,VFO
T: 5/2022

Z: S,VFO
T: 5/2022

2657/68

1. Bere na vědomí žádost
, oba trvale bytem
Bohučovice 46, 747 41 Hradec nad Moravicí, o pronájem části pozemku parc.
č. 864/49 trvalý travní porost o výměře 120 m2, v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 864/49 trvalý
travní porost o výměře 120 m2, v k. ú. Nové Těchanovice, jako odpočinkovou
plochu u nemovitosti, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 5/2022

2658/68

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2620/67 ze dne 5. 4. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, bytem Komenského
868, 749 01 Vítkov, 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, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 5.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2659/68

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem Komenského 152, 749 01
Vítkov, o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1859/6 orná
půda o výměře 22 m2 - zahrádka v k. ú. Vítkov, dohodou k 30. 4. 2022.
2. Rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č. 1859/6 orná půda o výměře
22 m2 - zahrádka v k. ú. Vítkov, dohodou k 31. 5. 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 jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
5. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
6. Bere na vědomí žádost manž.
, trvale bytem
Komenského 152, 749 01 Vítkov, o nájem části pozemku parc. č. 1859/6 orná
půda o výměře 22 m2 - zahrádka v k. ú. Vítkov.
7. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/5 orná půda
o výměře 22 m2 - zahrádka v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 2,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle č. 13, odst. 4 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
8. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: S,VFO
T: 5/2022

Z: S, VFO
T: 5/2022
Z: VFO
T: 5/2022

Z: VFO
T: 5/2022

2660/68

1. Bere na vědomí výsledek výběru pachtýře obálkovou metodou na pacht
pozemku parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23 276 m 2 v k. ú. Vítkov.
2. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2528/65 ze dne 22. 2. 2022 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, IČO
, se
sídlem
a
, IČO
, se sídlem
, na pacht pozemku
parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23 276 m2 v k. ú. Vítkov, k pěstování
vánočních stromků, za cenu 8000,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou, s účinnosti od
1. 10. 2022, dle přiloženého návrhu.
3. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanými a to nejpozději do 30. 9.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 9/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2661/68

1. Rozhodla ukončit pacht pozemku parc. č. 300/1 trvalý travní porost o výměře
22 040 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, se společností Vítkovská zemědělská s. r.
o., IČO 25367927, se sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov 3, dle dův. zprávy.
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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
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 5. 2022.
T: 5/2022
4. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.
Z: VFO
T: 5/2022
2662/68

1. Bere na vědomí žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor
dobrovolných hasičů Vítkov, IČO 667388821, se sídlem Hasičská 266, 749 01
Vítkov o poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč, na projekt „150 let hasičstva
ve městě Vítkov“.
2. Rozhodla poskytnout dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Vítkov, IČO 667388821, se sídlem Hasičská 266, 749 01
Vítkov ve výši 45 000,- Kč, na projekt „150 let hasičstva ve městě Vítkov“.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vítkov, IČO 667388821,
se sídlem Hasičská 266, 749 01 Vítkov ve výši 45 000,- Kč, na projekt „150 let
hasičstva ve městě Vítkov“, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
4. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Sdružení
Z: S,VFO
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vítkov, a to
T: 5/2022
nejpozději do 31. 5. 2022.

2663/68

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení manželům
a
, bytem
v
na modernizaci domu či bytu, jeho částí (rekonstrukce koupelny, výměna
oken, nové podlahy a omítky) v rodinném domě na adrese
, ve výši 300 .000, -- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 %
p. a., dle důvodové zprávy.

2664/68

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit směrnici - Pravidla pro
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města s účinností od
1. června 2022.

2665/68

1. Neschvaluje náhradu škody ve výši 10 487,- Kč panu
, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat pana
.

2666/68

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 6/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 6/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 5/2022

Z: VFO
T: 5/2022

2667/68

Bere na vědomí provedená opatření a návrhy opatření k nápravě skutečností
vyplynulých z veřejnosprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací za
rok 2021 dle důvodové zprávy.

2668/68

1. Rozhodla provést veřejnosprávní kontrolu u organizace Základní škola
a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181, na odměňování zaměstnanců.
2. Ukládá realizovat veřejnosprávní kontrolu u organizace Základní škola
Z: S
a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181, na odměňování zaměstnanců školy T: 9/2022
zaměstnanci Města Vítkov a přizvanými osobami pověřenými starostou města.

2669/68

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.
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3. Doporučuje zastupitelstvu města uložit volné finanční prostředky na spořicí
účet u společnosti Československá obchodní banka, a. s.
2670/68

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, jako
pozemek na výstavbu garáže.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
v k. ú. Vítkov,
jako pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2.

2671/68

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
o zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží
žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2.

2672/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. st. 120/1 o výměře 51 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, jako pozemek pod chatou žadatelky v Zálužné č. ev. 11.

2673/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 848/10 o výměře 54 m2 v k. ú. Nové Těchanovice,
jako pozemek sousedící s chatou žadatelky v Zálužné č. ev. 5.

2674/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemky parc. č. 839/17, 839/18, 839/19 a 1043 o celkové výměře
634 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky kolem chaty žadatele v Zálužné
č. ev. 38.

2675/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trv. bytem
na
pozemek parc. č.
o celkové výměře 87 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod
boudou žadatelů a pozemek na výstavbu garáže.

2676/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 864/77 o celkové výměře 570 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, jako zahrada kolem rodinného domu žadatele.

2677/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
a na pozemek parc. č. 2786/44 o výměře 11 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek pod chatou žadatelek.

2678/68

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemků na výstavbu rodinného domu v Nových
Těchanovicích.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky parc. č. 45/1, 46, 47, 67/1,
67/2 a 70/2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky na výstavbu rodinného
domu, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle varianty č. 3 uvedené v důvodové
zprávě.
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2679/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 26 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
pod garáží žadatele.

2680/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 19 m2 v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatele.

2681/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 24 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek pod garáží žadatelky.

2682/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a manželi
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc.
č.
o výměře 18 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů.

2683/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 23 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek pod garáží žadatele.

2684/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. parc. č.
o výměře 23 m2 v k. ú. Vítkov, jako
pozemek na výstavbu garáže.

2685/68

Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 83/2
v k. ú. Nové Těchanovice.

2686/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit slevu z kupní ceny z části pozemku
parc. č. 864/3 v k. ú. Nové Těchanovice, který bude upřesněn geometrickým
plánem, z důvodu svažitosti terénu na celém pozemku ve výši 30 %, dle
důvodové zprávy.

2687/68

1. Bere na vědomí situaci v městském areálu minigolfu na pozemku parc. č.
2146/10 v k. ú. Vítkov, dle GP č. 3839–35/2022, kdy město podává poptávku
na možnost výstavby restauračního zařízení formou práva stavby na pozemku
a dále provozování minigolfu na parcele č. 2146/5 v k. ú. Vítkov, dle důvodové
zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení práva stavby k pozemku parc.
č. 2146/10 v k. ú. Vítkov.

2688/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 2551/5 orná
půda (685 m2) v k. ú. Vítkov ve vlastnictví města Vítkova za pozemek parc.
č. 414/2 orná půda (591 m2) v k. ú. Nové Těchanovice ve vlastnictví
, trv. bytem
, formou směny bez
doplatku, z důvodu zajištění příjezdu ke stavebním parcelám ve vlastnictví Města
Vítkova v místní části Nové Těchanovice.
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2689/68

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1863/49 ze dne 27. 4. 2021, smlouvu
o zřízení věcného břemene za úplatu, v pozemku parc. č. 2487, ostatní plocha
v k. ú. Vítkov, za účelem uzemnění v rámci akce „Vítkov, Klokočov, FVE, UO
na VN 153, vVN“, kdy Město Vítkov bude oprávněným z věcného břemene za
jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě ve výši 2 000,- Kč + DPH,
a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou:
ALBREKO s. r. o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČO:
25371517, DIČ: CZ253715171 bude povinným z věcného břemene na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou
Z: S,VFO
společností, a to nejpozději do 31. 8. 2022.
T: 8/2022

2690/68

1. Bere na vědomí žádost
a
, oba trvale
bytem
, o zřízení věcného břemene v městském pozemku
parc. č. 1039/1 orná půda a v pozemku parc. č. 1044/4 ostatní plocha, v k. ú.
Klokočov u Vítkova.
2. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské
sítě a práva umístit a provést stavbu za úplatu v pozemku parc. č. 1039/1 orná
půda a pozemku parc. č. 1044/4 ostatní plocha, obě v kat. území Klokočov
u Vítkova, za účelem uložení IS pro novostavbu RD v rámci stavby „Rodinný
dům - Orlando 5“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a
a
, oba trvale bytem
,
budou oprávněnými z věcného břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechají
vypracovat budoucí oprávnění, dle přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 8. 2022.

Z: S,VFO
T: 8/2022

2691/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek ke kupní smlouvě,
o prodloužení termínu výstavby garáže na pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov,
uzavřený mezi Městem Vítkov a
, trvale bytem
,
, trvale bytem
a
, trvale bytem
, dle důvodové
zprávy.

2692/69

1. Bere na vědomí převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 3083/21, orná
půda v k. ú. Vítkov, na
, trv. bytem
, z důvodu povinnosti uzavření smlouvy o právu umístit
a provést stavbu cyklostezky spojující Vítkov a prostřední Dvůr.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení práva umístit a provést stavbu mezi Městem
Vítkov, jako stavebníkem a
, nar.
, trv.
bytem
, jako vlastníkem pozemku, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to Z: S,VFO
nejpozději do 31. 8. 2022.
T: 8/2022

2693/68

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, p.o., IČO: 69987181 k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium Z: VOS
Vítkov, p.o., IČO: 69987181 k 30. 6. 2022.
T: 8/2022

2694/68

1. Schvaluje účetní závěrku organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, p.o.,
IČO: 69987181, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
2. Schvaluje převod zisku za rok 2021 do rezervního fondu organizace.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.
Z: VOS
T: 5/2022
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2695/68

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 30. 6. 2022.

Z: VOS
T: 8/2022

2696/68

1. Schvaluje účetní závěrku organizace Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p. o., IČO: 70996288, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
2. Schvaluje převod zisku za rok 2021 do rezervního fondu organizace.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.
Z: VOS
T: 5/2022

2697/68

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času
Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času
Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 30. 6. 2022.

2698/68

1. Schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2021.
2. Schvaluje dokrytí ztráty za rok 2021 z rezervního fondu příspěvkové
organizace.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.

Z: VOS
T: 8/2022

Z: VOS
T: 5/2022

2699/68

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00489557 k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu
Z: VOS
města Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00489557, k 30. 6. 2022.
T: 8/2022

2700/68

1. Schvaluje účetní závěrku organizace Správa bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace, IČO: 00489557 sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2021.
2. Schvaluje převod zisku za rok 2021 do rezervního fondu ve výši 121 tis. Kč
a 400 tis. Kč do fondu odměn.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.

2701/68

2702/68

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 30. 6. 2022.
1. Schvaluje účetní závěrku organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, IČO: 00037494, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2021.
2. Schvaluje převod zisku za rok 2021 do rezervního fondu.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.
4. Ukládá Technickým službám města Vítkova, p. o., sledovat jednotlivé výnosy
a náklady na hlavní a doplňkovou činnost u středisek separace, sběrný dvůr
a kompostárna od 1. 6. 2022.

2703/68

1. Schvaluje vyhodnocení kritérií odměňování ředitelů příspěvkových organizací
TS Vítkov, p.o. a SBF Vítkov, p.o. za rok 2021.
2. Schvaluje stanovení kritérií pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací
TS Vítkov p.o. a SBF Vítkov, p.o. pro rok 2022.
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Z: VOS
T: 5/2022

Z: VOS
T: 8/2022

Z: VOS
T: 5/2022
Z: ŘTS,VOS
T: 6/2022

2. Ukládá předložit radě města vyhodnocení kritérií ředitelů příspěvkových
organizací TS Vítkov, p.o. a SBF Vítkov, p.o. za rok 2022.

Z: VOS
T: 5/2023

2704/68

1. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli TS Vítkov, p.o. ve výši dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá předat pokyn Technickým službám Vítkov, p.o. k vyplacení mimořádné Z: VOS
odměny ve výplatním termínu duben 2022.
T: 4/2022

2705/68

1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce SBF Vítkov, p.o. ve výši dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn Správě bytového fondu Vítkov, p.o. k vyplacení
mimořádné odměny ve výplatním termínu duben 2022.

2706/68

1. Schvaluje postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace pro
provádění stavby „Ordinace lékařů v objektu Vodní 636, Vítkov“ v souladu
s vnitřním předpisem Města Vítkova č. 2/2022 na základě provedeného
průzkumu trhu.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru pro akci „Ordinace lékařů v objektu Vodní 636, Vítkov“,
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870
a zhotovitelem ravin build, s.r.o., Oderská 172, 749 01 Vítkov, IČO 27835910
za celkovou smluvní cenu 543 833,29 Kč vč. DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace a výkon autorského dozoru pro akci „Ordinace lékařů v objektu
Vodní 636, Vítkov“, mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a zhotovitelem ravin build, s.r.o., Oderská 172, 749 01
Vítkov, IČO 27835910 za celkovou smluvní cenu 543 833,29 Kč vč. DPH.

Z: VOS
T: 4/2022

Z: S,VOS
T: 4/2022

2707/68

1. Bere na vědomí Zprávu Technických služeb města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO: 00037494 nový plán
financování obnovy vodovodu v místní části Zálužné.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkov přijmout nový plán financování
vodovodu v místní části Zálužné.

2708/68

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkov vyhlásit záměr prodeje nebytového
prostoru - garáže, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2/1000 na společných
částech domu č.p. 294 a pozemku parc. číslo 414 v obci Vítkov na k.ú. Vítkov.

2709/68

1. Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu movitého a nemovitého majetku ze
dne 20. 1. 2000, mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČO: 00300870, zastoupené Ing. Pavlem Smolkou, starostou města a Správou
bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01 Vítkov, IČO:
00489557, zastoupené p. Zdeňkou Novákovou, ředitelkou.
2. Ukládá starostovi města Ing. Pavlu Smolkovi podepsat Dodatek č. 3 ke
Z: ŘSBF,VOS
smlouvě o nájmu movitého a nemovitého majetku.
T: 4/2022

2710/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině
Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01
Vítkov dle důvodové zprávy.

2711/68

1. Bere na vědomí informaci o stavu vodovodního řadu na Skřivánčím poli
a cenovou nabídku
na zpracování projektové dokumentace ve
stupni pro vyřízení stavebního povolení na „Rekonstrukci vodovodního řadu,
Skřivánčí pole, Vítkov“.
2. Doporučuje prověřit možnosti financování „Rekonstrukce vodovodního řadu,
Skřivánčí pole, Vítkov“ včetně dotačních možností.
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2712/68

2713/68

2714/68

3. Ukládá jednat se SmVaK o podmínkách předání vodovodů a kanalizací ve
vlastnictví města Vítkova.

Z: S,MS
T: 5/2022

1. Bere na vědomí žádost Záchranného kynologického týmu ČR o odpuštění
nájemného za budovu ubytovny v areálu bývalé střední školy v Podhradí.
2. Neschvaluje odpuštění nájemného za budovu ubytovny v areálu bývalé střední
školy v Podhradí, Záchrannému kynologickému týmu ČR.
3. Rozhodla odložit splatnost nájmu za měsíce duben až září/2022 a ukládá
předložit návrh splátkového kalendáře.
4. Ukládá informovat nájemce, Záchranný kynologický tým ČR, o rozhodnutí
Rady města.

Z: VOS
T: 9/2022
Z: VOS,ŘSBF
T: 4/2022

1. Bere na vědomí žádost Českého rybářského svazu, prostřednictvím Střediska
volného času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO
73214892, o pomoc a spolupráci při úpravě vodní plochy v k.ú. Vítkov, č.
parcely 1854, k provozování rybářského zájmového kroužku.
2. Ukládá prověřit technické a finanční možnosti realizace uvedených požadavků
a předložit Radě města Vítkova k posouzení.

Z: VOS
T: 6/2022

1. Souhlasí s uzavřením smlouvy na zakázku malého rozsahu „Svoz a likvidace
odpadních vod“ s firmou AGIPP-Illík s.r.o., 749 07 Opava 7, IČO: 28629434
na období dvou let.
2. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01 Vítkov
uzavřít smlouvu na „Svoz a likvidace odpadních vod“ s firmou AGIPP-Illík
s.r.o., 749 07 Opava 7, IČO: 28629434 na období dvou let.

2715/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ na realizaci projektu
„Vítkovskem na kole hravě“ v celkové výši max. 80 000 Kč.

2716/68

Souhlasí s podanou žádostí v rámci výzvy Fondu malých projektů programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 na projekt „Rozvíjíme
spolupráci samospráv s podnikateli v česko-polském příhraničí“.

2717/68

Souhlasí podanou žádostí o dotaci z Nadace Landek na projekt „Oprava naučné
stezky Dědictví břidlice“.

2718/68

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Oranžové hřiště
v Klokočově“.

2719/68

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci z Národního programu životního prostředí
v rámci výzvy č. 10/2021 na projekt „Výstavba parkoviště na ul. Pivovarská ve
Vítkově“.

2720/68

Souhlasí s podanou žádostí o dotaci z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2022 vyhlášeného Moravskoslezským krajem na projekt
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“.

2721/68

1. Bere na vědomí informaci o schválené neinvestiční dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2022, ve výši 73.500,- Kč na projekt
„Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2022, ve výši 73.500,- Kč na projekt
„Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním“.
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Z: ŘSBF,VOS
T: 5/2022

2722/68

1. Bere na vědomí informaci o možnosti žádat o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu 2021 – 2027 v plánované výzvě „Základní
školy“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se smlouvu mezi Základní školou
a gymnáziem Vítkov, příspěvková organizace a Z+M Partner spol. s r. o. na
administraci projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021
– 2027 v plánované výzvě „Základní školy“.

2723/68

1. Bere na vědomí žádost paní
, nájemkyně nebytového prostoru
na adrese Opavská 125, Vítkov, o prominutí nájmu provozovny kadeřnictví
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.
2. Neschvaluje prominutí nájmu paní
z nebytového prostoru na
adrese Opavská 125, Vítkov, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.
3. Ukládá informovat nájemkyni paní
o rozhodnutí rady
Z: VOS,ŘSBF
města.
T: 4/2022

2724/68

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání dopravní komise ze dne 25. 4.
2022.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání dopravní komise ze dne 25. 4.
2022, kromě bodu č. 9, v bodě č. 10 rozhodla ponechat současný stav.

2725/68

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.

2726/68

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2592/66 ze dne 15. 03.2022 Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o nájmu, uzavřené dne 22. 12. 2017 mezi Městem Vítkov,
zastoupené Střediskem volného času Vítkov a Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Vítkov, IČO 66738881, se sídlem
Hasičská 266, 749 01 Vítkov, na pronájem pozemku parc.č. 2149 ostatní
plocha, zapsaného v katastr. území Vítkov, o výměře 5023m2, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít uvedený Dodatek č. 1 mezi Městem Vítkov, zastoupené
Z:ŘSVČ
Střediskem volného času Vítkov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, T:5/2022
a Sborem dobrovolných hasičů Vítkov, a to nejpozději do 31. 5. 2022. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření Dodatku k nájemní smlouvě, pozbude usnesení
RM o uzavření smlouvy platnosti.

2727/68

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru společnosti Semperflex Optimit,
s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 35 Odry, IČO 26425173 pro Středisko volného
času Vítkov, p.o., IČO 73214892, ve výši 20.000,- Kč na zajištění dětského
programu na Vítkovské lávce 2022.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat finanční dar od společnosti Semperflex
Z: ŘSVČ
Optimit, s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 35 Ody, IČO 26425173, ve výši 20.000,- T: 5/2022
Kč do rozpočtu a účetnictví SVČ, p.o.

2728/68

1. Souhlasí se změnou závazného ukazatele v investičním fondu ve výši 90 tis.
Kč, v rozpočtu na rok 2022 u Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO 69987181 – změna účelu
prostředků, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá odboru služeb předat řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO 69987181,
usnesení rady města.
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2729/68

1. Bere na vědomí uzavření smlouvy mezi Základní školou a gymnáziem Vítkov,
příspěvkovou organizací, Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO 69987181
a organizací Post Bellum, z.ú. Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO 26548526, na kulturně – vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů.
2. Souhlasí s použitím částky 24 400,- Kč z provozního příspěvku školy na
úhradu školení, zajištění administrace projektu a dalších činností, souvisejících
s projektem.
3. Souhlasí s následným profinancováním částky 24 400,- Kč z rozpočtu města.
4. Ukládá připravit rozpočtové opatření a informovat ředitele Základní školy
a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov,
IČO 69987181, o usnesení rady města.

2730/68

1. Bere na vědomí žádost Střediska volného času, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, o dokrytí nákladů na projekt
CPV ve výši 1,3 mil. Kč z rozpočtu města
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit Středisku volného času, příspěvkové
organizaci, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, dokrytí nákladů na
projekt CPV ve výši 1,3 mil. Kč z rozpočtu města a připravit rozpočtové
opatření.

2731/68

Doporučuje zastupitelstvu koupit objekt hasičské zbrojničky za cenu 200 000 Kč
dle důvodové zprávy.

2732/68

1. Souhlasí s umístěním KnihoBudky v zastávce autobusu v místní části Zálužné.
2. Souhlasí s předloženým návrhem projektu KnihoBudka dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje zastupitelstvu uvolnit finanční prostředky pro místní část Zálužné
dle důvodové zprávy.
4. Ukládá informovat žadatele.

Z: VOS,VFO
T: 6/2022

Z: VOS
T: 4/2022

5. Doporučuje zastupitelstvu provést rozpočtové opatření.
2733/68

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změny základního ustanovení, přílohy
č. 1 a 2 Fondu zaměstnavatele dle důvodové zprávy.

2734/68

Doporučuje 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 1,1ha.

2735/68

Doporučuje zastupitelstvu schválit v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních
prostředků pro místní části Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro
místní část Klokočov v celkové výši 396.679,- Kč.

2736/68

Bere na vědomí žádost
vybavení gynekologické ambulance ve Vítkově.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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