USNESENÍ
30. schůze Rady města Vítkova konané dne 31. března 2020 ve velkém sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1060/30 do č. 1113/30)
Rada města:
1060/30 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1061/30

1. Schvaluje přidělení bytu č. 7 v domě na ulici Bezručova, č. p. 619, Vítkov
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy
k užívání bytu č. 7 v domě na ulici Bezručova, č. p. 619, Vítkov.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v domě na ulici Bezručova, č. p.
619, Vítkov s
, nar.
, bytem
.

Z: VOSV
T: 15.4.2020
Z: ŘSBF
T: 4/2020

1062/30

Schvaluje změny v Zásadách a metodikách pro poskytování individuálních
dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti.

1063/30

1. Souhlasí s přijetím materiální a finanční pomoci pro záchytné kotce ve správě
Městské policie Vítkov v celkové výši 45.696.50,- Kč od Nadačního fondu
PES V NOUZI se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Městem Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Nadačním fondem PES V NOUZI se
sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9.
3. Ukládá starostovi Města Vítkova předmětnou smlouvu za Město Vítkov Z: S, VSMP
podepsat.
T: 4/2020
4. Ukládá zveřejnit informace o přijetí nadačního příspěvku dle podmínek,
uvedených v článku IV předmětné smlouvy.

Z: VS MP
T: 4/2020

1064/30

Schvaluje zápis do kroniky města Vítkova za rok 2018.

1065/30

1. Souhlasí s prodlužováním výpůjček čtenářům městské knihovny ve Vítkově
po dobu uzavření knihovny dle usnesení vlády ČR.
2. Ukládá zveřejnit informaci na webových stránkách města Vítkova a městské
Z: VOK
knihovny, v mobilním rozhlase a na facebookovém profilu města a knihovny. T: 4/2020

1066/30

1. Souhlasí s promíjením upomínek čtenářům městské knihovny ve Vítkově po
dobu uzavření knihovny dle usnesení vlády ČR.
2. Ukládá pracovnicím knihovny, po dobu od 13. 3. 2020 do ukončení uzavření
knihovny dle usnesení vlády ČR, upomínky automaticky rušit.

Z: VOK
T: 2020

1. Bere na vědomí inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
k 31.12.2019.
2. Ukládá předložit inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
k 31.12.2020.

Z: VFO
T: 4/2021

1067/30

1068/30

1069/30

1. Schvaluje změnu názvu z Ústřední inventarizační komise na Hlavní
inventarizační komisi.
2. Jmenuje členkou Hlavní inventarizační komise
od
1.4.2020.
3. Ukládá předat člence komise jmenovací dekret.
1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 5/2020 dle přílohy č. 1.
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Z: MS
T: 4/2020

2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 5/2020 dle přílohy č. 1.
1070/30

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města
Vítkova, p. o., IČO: 00037494, spočívající v navýšení provozního příspěvku
o částku 290.574, -- Kč.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb Vítkov, p. o., o změně
závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 4/2020

Z: VFO
T: 4/2020

1071/30

1. Schvaluje odpisový plán organizace Středisko volné času Vítkov, p. o., IČO:
73214892, na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém Z: VFO
plánu.
T: 4/2020

1072/30

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o
výměře cca 165 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov
, nar.
,a
, nar.
,
trvale bytem
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů če. 228 na Podhradí,
chatoviště U dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2 a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.

1073/30

Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 370/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 1036 m2 v kat. území Vítkov spol. KOVOMAT JAZ s. r.
o., sídlo: Sportovní 599, 742 45 Fulnek, IČ: 03454347, DIČ: CZ03454347, za
účelem scelení celého areálu společnosti KOVOMAT JAZ s. r. o. a jeho
oplocení, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2, dle důvodové zprávy.

1074/30

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku a parc.
č. 3229/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem
vybudování vodovodní přípojky k pozemku parc. č.
zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp.
, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 800,- + DPH v zákonné výši.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc.
č. 3229/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání za účelem vybudování vodovodní přípojky
k pozemku parc. č.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
rodinný dům čp.
.
3. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, a
, nar.
, bytem
, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným,
a to nejpozději do 31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.

1075/30

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku a parc.
č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem
vybudování kanalizační přípojky k pozemkům parc. č. 787 zahrada a parc.
č.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům čp.
, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, bytem
,a
, nar.
, bytem
, budou oprávněnými z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 400,- + DPH v zákonné výši.
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Z: VFO
T: 4/2020

Z: S,VFO
T: 5/2020

2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc.
č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání za účelem vybudování kanalizační přípojky
k pozemkům parc. č. 787 zahrada a parc. č.
zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je bytový dům čp.
.
3. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, a
,
, bytem
,a
, nar.
, bytem
, jako stavebníky, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanými,
a to nejpozději do 31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelek, pozbude usnesení RM platnosti.
1076/30

1077/30

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku
a parc. č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za
účelem vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky
k pozemku parc. č. 778/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
obchodní objekt čp. 1039, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
,a
,
nar.
,
bytem
, budou oprávněnými
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.600,- + DPH
v zákonné výši.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc.
č. 781/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání za účelem vybudování vodovodní, kanalizační
a plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 778/4 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je obchodní objekt čp. 1039.
3. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, a
, nar.
,a
, nar.
,
bytem
, jako
stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu nejpozději do
31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatelů, pozbude usnesení RM platnosti.
1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 1310/2 a parc. č. 1330, obě ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území
Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení NN k pozemku parc. č. 1329/6 a
k plánované výstavbě RD na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 11.2.2019, evid. č.
PM/II-054/2019 spol. ADEN LP s.r.o., se sídlem Jeseník nad Odrou č.p. 28,
PSČ 742 33, IČO: 26821621, DIČ: CZ26821621, bude oprávněným z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu ve výši Kč 7.300,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby pro stavbu podzemního vedení NN
v pozemcích parc. č. 1310/2 a parc. č. 1330, obě ostatní plocha – ostatní
komunikace v kat. území Vítkov k pozemku parc. č. 1329/6 a k plánované
výstavbě RD na tomto pozemku mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemku 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 11.2.2019, evid. č. PM/II-054/2019 spol. ADEN LP
s.r.o., se sídlem Jeseník nad Odrou č.p. 28, PSČ 742 33, IČO: 26821621, DIČ:
CZ26821621, jako stavebníkem.
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Z: VFO
T: 4/2020

Z: S,VFO
T: 5/2020

Z: VFO
T: 4/2020

Z: S,VFO
T: 5/2020

3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. Z: VFO
č. 1310/2 a parc. č. 1330, obě ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
T: 4/2020
území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem výstavby podzemního
vedení NN k pozemku parc. č. 1329/6 a k plánované výstavbě RD na tomto
pozemku.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu
o právu umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8017976, mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, 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 11.2.2019, evid. č.
PM/II-054/2019 spol. ADEN LP s.r.o., se sídlem Jeseník nad Odrou č.p. 28,
PSČ 742 33, IČO: 26821621, DIČ: CZ26821621, jako stavebníkem, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
1078/30

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 781/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení zemního
kabelového vedení NN v rámci stavby „Vítkov, Školní 1039, p.č. 778/4, příp.
NN“, k pozemku parc. č. 778/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
obchodní objekt čp. 1039, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená
na základě plné moci ze dne 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol.
ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ:
25371517, DIČ: CZ25371517, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 3.400,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby pro stavbu zemního kabelového
vedení NN v rámci stavby „Vítkov, Školní 1039, p.č. 778/4, příp. NN“,
v pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemku parc.
č. 778/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je obchodní objekt čp.
1039, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku 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
18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem
Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, jako
stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu - dočasné přenechání části pozemku parc. Z: VFO
č. 781/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání, za účelem T: 4/2020
výstavby zemního kabelového vedení NN k pozemku parc. č. 778/4 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je obchodní objekt čp. 1039, v kat. území
Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu
o umístění stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. IV-12-8024863/2, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemku, 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 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019,
spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ:
25371517, DIČ: CZ253715, jako stavebníkem, v rámci stavby „Vítkov, Školní
1039, p.č. 778/4, příp. NN“, v pozemku parc. č. 781/1 k pozemku parc.
č. 778/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je obchodní objekt čp.
1039, v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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1079/30

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení nadzemní
přípojky NN v rámci stavby „Vítkov, p.č. 3207/36, kNN“, k pozemku parc.
č. 3207/36 orná půda a k novostavbě objektu postaveného na tomto pozemku
v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 18. 2. 2019, evid.
č. PM/II-028/2019, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41
Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517, bude oprávněným
z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby pro stavbu nadzemní přípojky NN
v rámci stavby „Vítkov, p.č. 3207/36, kNN“, v pozemku parc. č. 3229/1
ostatní plocha v kat. území Vítkov k pozemku parc. č. 3207/36 orná půda
a k novostavbě objektu postaveného na tomto pozemku v průmyslové zóně na
Dělnické ul. ve Vítkově, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku
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 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol. ALBREKO s. r. o., se
sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ25371517,
jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu - dočasné přenechání části pozemku parc. Z: VFO
č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání, za
T: 4/2020
účelem výstavby nadzemní přípojky NN k pozemku parc. č. 3207/36 orná
půda a k novostavbě objektu postaveného na tomto pozemku v průmyslové
zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu
o umístění stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. IV-12-8018437/2, mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, 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 18. 2. 2019, evid. č. PM/II028/2019, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u
Opavy, IČ: 25371517, DIČ: CZ253715, jako stavebníkem, „Vítkov, p.č.
3207/36, kNN“, v pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha k pozemku parc.
č. 3207/36 orná půda a k novostavbě objektu postaveného na tomto pozemku
v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.

1080/30

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 2691/1 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem zřízení
zemní přípojky kabelového vedení NN v rámci stavby „Klokočov, p.č.
2138/23, příp. NN“, k pozemku parc. č. 2138/23 zahrada a k plánované
novostavbě na tomto pozemku, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na
základě plné moci ze dne 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol.
ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ:
25371517, DIČ: CZ25371517, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 3.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby pro stavbu zemní přípojky
kabelového vedení NN v rámci stavby „Klokočov, p.č. 2138/23, příp. NN“,
v pozemku parc. č. 2691/1 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova
k pozemku k pozemku parc. č. 2138/23 zahrada a k plánované novostavbě na
tomto pozemku, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a spol.

Usnesení 30. schůze Rady města Vítkova ze dne 31.03.2020

Strana 5 (celkem 10)

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 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019, spol. ALBREKO s. r. o., se
sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, DIČ:
CZ25371517, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu - dočasné přenechání části pozemku parc. Z: VFO
T: 4/2020
č. 2691/1 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova k bezúplatnému
užívání, za účelem výstavby zemní přípojky kabelového vedení NN
k pozemku parc. č. 2138/23 zahrada a k plánované novostavbě na tomto
pozemku, v kat. území Klokočov u Vítkova.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu
o umístění stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. IP-12-8025375/2-7, mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, 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 18. 2. 2019, evid. č. PM/II-028/2019,
spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ:
25371517, DIČ: CZ253715, jako stavebníkem, v rámci stavby „Klokočov,
p.č. 2138/23, příp. NN“, v pozemku parc. č. 2691/1 ostatní plocha k pozemku
parc. č. 2138/23 zahrada a k plánované novostavbě na tomto pozemku, v kat.
území Klokočov u Vítkova, dle přiloženého návrhu smlouvy.
1081/30

1082/30

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1041/28 ze dne 10. 3. 2020 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na část pozemku parc. č. 8 ostatní
plocha o výměře 40 m2 jako pozemek k parkování osobního auta, za cenu 3,Kč/m2 + DPH v základní sazbě a 60 m2 jako pozemek zastavěný kotcem pro
psa a umístění hospodářské budovy, za cenu 7,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov, na
dobu určitou do 31. 12. 2020, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 6.
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje plán účetních odpisů dlouhodobého majetku města Vítkova pro rok
2020 dle přílohy k důvodové zprávě.
2. Ukládá předložit RM plán účetních odpisů dlouhodobého majetku města
Vítkova pro rok 2021.

Z: VFO
T: 6/2020

Z: VFO
T: 4/2021

1083/30

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, p.o., IČO: 69987181 k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Základní škola
Z: VOS
a gymnázium Vítkov, p.o., IČO: 69987181 k 30. 6. 2020.
T: 8/2020

1084/30

1. Schvaluje účetní závěrku organizace Základní škola a gymnázium Vítkov,
p.o., IČO: 69987181, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019.
2. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů organizace
dle předloženého materiálu.
2. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.

1085/30

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 30. 6. 2020.
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Z: VOS
T: 5/2020

Z: VOS
T: 8/2020

1086/30

1. Schvaluje účetní závěrku organizace Mateřská škola Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p. o., IČO: 70996288, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019.
2. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů organizace
dle předloženého materiálu.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.

Z: VOS
T: 5/2020

1087/30

1. Souhlasí s mimořádným uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, p.o., IČO: 70996288, včetně odloučených pracovišť, po dobu trvání
nouzového stavu.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o.,
Z: VOS
o rozhodnutí rady města.
T: 4/2020

1088/30

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času
Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času
Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 30. 6. 2020.

1089/30

1090/30

1091/30

1092/30

1093/30

1. Schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019.
2. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů organizace
dle předloženého materiálu.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu
města Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 00489557, k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu
města Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 00489557, k 30. 6. 2020.
1. Schvaluje účetní závěrku organizace Správa bytového fondu města Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 00489557, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019.
2. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů organizace
dle předloženého materiálu.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.
1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494
k 31. 12. 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494
k 30. 6. 2020.
1. Schvaluje účetní závěrku organizace Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494 sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2019.
2. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 do fondů organizace
dle předloženého materiálu.
3. Ukládá předat výpis usnesení rady města příspěvkové organizaci.
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Z: VOS
T: 8/2020

Z: VOS
T: 5/2020

Z: VOS
T: 8/2020

Z: VOS
T: 5/2020

Z: VOS
T: 8/2020

Z: VOS
T: 5/2020

1094/30

1. Schvaluje vyhodnocení kritérií odměňování ředitelů příspěvkových organizací
TS Vítkov, p.o. a SBF Vítkov, p.o. za rok 2019 a stanovení kritérií pro
odměňování ředitelů příspěvkových organizací TS Vítkov p.o. a SBF Vítkov,
p.o. pro rok 2020.
2. Ukládá předložit radě města vyhodnocení kritérií ředitelů příspěvkových
Z: S,VOS
organizací TS Vítkov, p.o. a SBF Vítkov, p.o. za rok 2020.
T: 3/2021

1095/30

1. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli TS Vítkov, p.o. ve výši dle důvodové
zprávy .
2. Ukládá předat pokyn oddělení PaM TS Vítkov, p.o. k vyplacení mimořádné
odměny ve výplatním termínu duben 2020.

Z: VOS
T: 4/2020

1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce SBF Vítkov, p.o. ve výši dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn oddělení PaM SBF Vítkov, p.o. k vyplacení mimořádné
odměny ve výplatním termínu duben 2020.

Z: VOS
T: 4/2020

1096/30

1097/30

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě koupaliště ve Vítkově na sezónu v roce
2020.
2. Rozhodla nezahájit přípravné práce na koupališti ve Vítkově, na sezónu 2020.
3. Rozhodla provádět potřebnou záchovnou údržbu areálu a zařízení koupaliště
ve Vítkově, dle návrhu TS Vítkov, p. o.
4. Ukládá předložit finanční náročnost vylepšení provozu koupaliště, dle návrhu
TS Vítkov, p. o.

1098/30

1099/30

1100/30

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace
sportovního areálu při ZŠaG Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou Pavlacký, s.r.o., Družstevní
1012, 763 26 Luhačovice, IČ 63472902, jehož předmětem jsou méně
a vícepráce.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci
stavby „Revitalizace sportovního areálu při ZŠaG Vítkov“ mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou
Pavlacký, s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČ 63472902, jehož
předmětem jsou méně a vícepráce.
1. Schvaluje postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace pro
provádění stavby k projektu „Ordinace lékařů v objektu Vodní 636, Vítkov“
v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu
životní prostředí 2014-2020 vydanými Ministerstvem životního prostředí,
v platném znění.
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, IČ 00300870
a zhotovitelem ravin build, s.r.o., Oderská 172, 749 01 Vítkov, IČ 27835910
za celkovou smluvní cenu 342 914,- 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, IČ 00300870 a zhotovitelem ravin build, s.r.o., Oderská 172, 749 01
Vítkov, IČ 27835910 za celkovou smluvní cenu 342 914,- Kč vč. DPH.
1. Bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvková organizace, IČO: 70996288, k vyplacení odměny
z fondu odměn příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy.
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Z: VOS,ŘTS
T: 5/2020

Z: VOS,S
T: 4/2020

Z: S,VOS
T: 5/2020

2. Ukládá předložit kritéria pro hodnocení ředitelů škol a školských zařízení.
1101/30

1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku před tribunou
fotbalového stadionu bez č.p. na Husově ulici ve Vítkově na pozemku parc.
č. 2146/1 ostatní plocha, v k. ú. Vítkov za účelem provozu letní zahrádky
o rozloze 25 m2.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2146/1 ostatní
plocha o výměře 25 m2 za účelem provozu letní zahrádky.

Z: VOS,MS,S
T: 4/2020

Z: VOS
T: 4/2020

1102/30

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„KD Jelenice – rekonstrukce střechy“ dle přiloženého výběru nejvhodnější
nabídky komisí stanovenou Správou bytového fondu města Vítkova,
příspěvkové organizace.
Z: ŘSBF
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace, Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku malého T: 4/2020
rozsahu: „KD Jelenice – rekonstrukce střechy“ s dodavatelem
,
, za celkovou cenu
557 434,45 Kč vč. DPH.

1103/30

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení na služby: „Svoz a likvidace odpadních
vod – Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace“ dle
přiloženého Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková
Z: ŘSBF
organizace, Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku na
T: 5/2020
služby: „Svoz a likvidace odpadních vod – Správa bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace“ s vybraným účastníkem AGIPP-ILLÍK,
s. r. o., Písková 567/16, 747 07 Opava , IČ 28629434, za cenu 179,- Kč bez
DPH za 1 m3 odpadní vody, a to po uplynutí zákonných lhůt.

1104/30

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov,
Opavská č. p. 132, paní
nar.
, trv. bydliště
na základě článku V. odstavce 1, písm. e),
pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Ukládá přidělit paní
nar.
, trv. bydliště
, byt č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov, Opavská č.
p. 132.

Z: ŘSBF
T: 4/2020

1105/30

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 2+1 na adrese
Vítkov, Husova č. p. 631, s
, trv. bydliště
na základě článku VII. odstavce 2, písm. c), pravidel
pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova.
Z: ŘSBF
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu s
, trv.
,
na dobu 3 měsíců.
T: 5/2020

1106/30

Schvaluje Organizační řád účinný od 1.4.2020.

1107/30

1. Souhlasí s nákupem vysavače za cca 2 000,- Kč pro kulturní dům v Jelenicích
z finančních prostředků osadního výboru Jelenic.
2. Ukládá informovat předsedu OV Jelenic

1108/30

Doporučuje zastupitelstvu schválit částku 55 000 Kč na dokončení stavby
přístřešku v Jelenicích dle důvodové zprávy.
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Z: MS
T: 4/2020

1109/30

Bere na vědomí žádost Záchranného kynologického týmu ČR o prominutí
nájmu.

1110/30

Bere na vědomí žádost

1111/30

1. Souhlasí s posunutím splatnosti nájemného splatného v měsících březen až
červen 2020 za nebytové prostory a nemovitosti u podnikatelů, jejichž činnost
byla omezena či zastavena vyhlášením nouzového stavu a dalšími nařízeními
vlády.
2. Ukládá připravit podklady ke snížení nebo odpuštění nájemného za nebytové
prostory či nemovitosti u podnikatelů, jejichž činnost byla omezena či
zastavena vyhlášením nouzového stavu a dalšími nařízeními vlády.
3. Ukládá připravit podklady pro případnou finanční výpomoc pro ostatní
podnikatele, jejichž činnost byla omezena či zastavena vyhlášením nouzového
stavu a dalšími nařízeními.
4. Ukládá informovat nájemce o usnesení rady města.

o prominutí nájmu.

1112/30

Bere na vědomí rezignaci
předsednictví v bytové komisi k 31.3.2020.

1113/30

1. Ruší kulturní akci Den města 2020.
2. Ukládá provést všechny kroky vedoucí ke zrušení akce.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z:
ŘSBF,ŘTS,ŘSVČ
T: 5/2020
Z: S,MS,VFO
T: 5/2020
Z: ŘSBF,ŘTS,
ŘSVČ,VFO,VOS
T: 4/2020

na mandát zastupitelky a na

Z: VOK
T: 4/2020

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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