USNESENÍ
45. schůze Rady města Vítkova konané dne 2. února 2021 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1617/45 do č. 1665/45)
Rada města:
1617/45 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1618/45

1619/45

1620/45

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2021.
1. Schvaluje zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2021.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2021.

Z: VOSŽÚ
T: 2/2022
Z: VOD
T: 2/2022
Z: VS MP
T: 2/2022

1621/45

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv, uzavřených
mezi městem Vítkov a obcemi Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk
a Staré Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných a toulavých
zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2020.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv s obcemi
Z: VS MP
Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění
T: 2/2022
odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce
2021.

1622/45

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2021.

1623/45

1624/45

1625/45

1626/45

1. Jmenuje
členem řídící a realizační skupiny
komunitního plánování města Vítkova.
2. Ukládá vydat a doručit jmenovací dekret.

Z: VOSV
T: 2/2022

Z: VOSV
T: 2/2021

1. Nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 10 000,- Kč Domovu
důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, 562 01, IČ
70857130, na poskytnuté sociální služby obyvateli Vítkova.
2. Ukládá informovat Domov důchodců Ústí nad Orlicí o neposkytnutí
požadované dotace.

Z: VOSV
T: 2/2021

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí v roce 2020.
2. Ukládá přeložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí za rok 2021.

Z: VOVÚPŽP
T: 2/2022

1. Schvaluje poskytování finančního příspěvku na kastraci koček ve výši 500 Kč
a kastraci kocourů ve výši 250 Kč v roce 2021 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zajistit informování občanů o poskytovaném příspěvku na kastraci
Z: VOVÚPŽP
koček a kocourů.
T: 28.2.2021
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1627/45

1. Schvaluje Dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní
hospodářské osnovy („LHO“) Vítkov mezi ČR – Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem organizační složka státu, Nábřežní 1326,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 00020681 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO 00300870, zastoupeným
Ing. Pavlem Smolkou.
2. Ukládá podepsat Dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní
hospodářské osnovy („LHO“) Vítkov.

Z: VOVÚPŽP
T: 2/2021

1628/45

Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2020.

1629/45

1. Schvaluje Smlouvu o přenechání vybavení k dočasnému užívání mezi městem
Vítkov a Jezerním dolem, z.s., Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad
Budišovkou, IČ 04114736.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 2/2021

1630/45

1. Rozhodla vyhlásit záměr na darování majetku vybavení expozice Imaginária
za účelem jeho dalšího provozování Jezernímu spolku z.s., Halaškovo náměstí
2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 04114736.
2. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VOK
T: 2/2021

1631/45

1. Bere na vědomí stanovisko komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny
Jana Zajíce a souhlasí s jejím doporučením.
2. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce v 1. kategorii
, bytem
.
3. Schvaluje finanční dar pro oceněnou
ve výši 8.000 Kč.
4. Schvaluje věcné dary pro oceněnou
– publikace – Jan
Zajíc, Lidé Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
5. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce ve 2. kategorii
, bytem
.
6. Schvaluje finanční dar pro oceněnou
ve výši 8.000 Kč.
7. Schvaluje věcné dary pro oceněnou
– publikace – Jan Zajíc,
Lidé Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
8. Ukládá připravit výplaty darů v hotovosti ve schválené výši v rámci udílení
Z: VOVS
Ceny Jana Zajíce 26. února 2021 nebo v náhradním termínu 3. března 2021.
T: 3/2021

1632/45

1. Schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů v regionálním knihovním
systému Tritius REKS mezi obcí Čermná ve Slezsku, 749 01 Vítkov, Čermná
ve Slezsku 81, IČO 00849707 a městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 2/2021

1633/45

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Moravskoslezského
kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve výši 550.000,- Kč na
zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2021.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních
funkcí knihoven na rok 2021, mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870.

1634/45

1. Schvaluje přílohu č. 1 Knihovního řádu městské knihovny ve Vítkově – Ceník
služeb městské knihovny ve Vítkově od 2. 2. 2021.
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2. Ukládá aktualizovat přílohu č. 1 Knihovního řádu městské knihovny
ve Vítkově – Ceník služeb na webových stránkách městské knihovny ve
Vítkově.
1635/45

1636/45

1637/45

1638/45

1639/45

1640/45

1. Schvaluje Smlouvu o uměleckém vystoupení skupiny Special Band.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2021.
1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2021.
1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2021.
1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2021.
1. Schvaluje plán finančních kontrol na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Ukládá starostovi města Vítkova zajistit realizaci kontrolních činností dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. Ukládá oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
Vítkov, jaké plánované kontrolní akce budou v roce 2021 v jejich příspěvkové
organizaci realizovány.
4. Ukládá oznámit příjemcům a žadatelům o veřejnou finanční podporu, jaké
plánované kontrolní akce budou v roce 2021 v jejich sídle realizovány.

1641/45

Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k Pravidlům pro čerpání
finančních prostředků pro místní části Města Vítkova dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.

1642/45

1. Bere na vědomí zprávu týkající se jarního úklidu města Vítkova a jeho
místních částí.
2. Ukládá zajistit jarní úklid města Vítkova a jeho místních částí podle
předložené zprávy.
3. Ukládá předložit návrh příprav jarního úklidu města Vítkova a jeho místních
částí v roce 2022.

Z: VOK
T: 2/2021

Z: VOK
T: 2/2021
Z: VFO
T: 2/2022
Z: VFO
T: 2/2022
Z: VFO
T: 2/2022
Z: VFO
T: 2/2022
Z: S,VFO
T: 2021
Z: S,VFO
T: 2021
Z: S,VFO
T: 2021

Z: VOS,ŘTS
T: 5/2021
Z: VOS
T: 3/2022

1643/45

1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací
práce na místních komunikacích za rok 2020 ve Vítkově a jeho místních
částech.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy
Z: VOS
a udržovací práce na místních komunikacích v roce 2021 ve Vítkově a jeho
T: 2/2022
místních částech.

1644/45

1. Schvaluje plán oprav na místních komunikacích na rok 2021 dle důvodové
zprávy ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit plán oprav na místních komunikacích v roce 2022 ve
Vítkově a jeho místních částech.
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Z: VOS
T: 2/2022

1645/45

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství v působnosti obce
s rozšířenou působností Vítkov za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství v působnosti obce
s rozšířenou působností Vítkov za rok 2021

1646/45

Bere na vědomí uzavření školní družiny a školního klubu při Základní škole
a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, Komenského 754, 74901 Vítkov,
IČO 69987181, v době pololetních a jarních prázdnin.

1647/45

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti silničního hospodářství za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti silničního hospodářství za rok 2021.

1648/45

1649/45

1650/45

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2021, na projekt „Vítkov –
Modernizace MKDS – 2021“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2021, na projekt „Vítkov –
Modernizace MKDS – 2021“.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2021, na projekt „Vítkov – Asistent
prevence kriminality – 2021“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2021, na projekt „Vítkov – Asistent
prevence kriminality – 2021“.
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2021, na projekt „Vítkov –
Kyberkriminalita – 2021“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2021, na projekt „Vítkov –
Kyberkriminalita – 2021“.

Z: VOS
T: 2/2022

Z: OS
T: 2/2022

Z: VOS
T: 3/2021

Z: VOS
T: 2/2021

Z: VOS
T: 2/2021

1651/45

1. Schvaluje podání žádosti o investiční dotaci z Národního programu Životního
prostředí, prioritní oblast 1 na projekt „Prodloužení vodovodního řádu Zálužné
k. ú. Melč a Nové Těchanovice“.
2. Ukládá podat žádost o investiční dotaci z Národního programu Životního
Z: VOS
prostředí, prioritní oblast 1 na projekt „Prodloužení vodovodního řádu Zálužné T: 2/2021
k. ú. Melč a Nové Těchanovice“.

1652/45

1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR na projekt „Obec přátelská rodině a seniorům 2021 –
Vítkov“, na realizaci neinvestičních aktivit dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR na projekt „Obec přátelská rodině a seniorům 2021 – Vítkov“, na
realizaci neinvestičních aktivit dle důvodové zprávy.

1653/45

1. Schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů“ dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Jmenuje členy hodnotící komise:
, a náhradníky ve
složení
.
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Z: VOS
3/2021

3. Ukládá předložit Radě města ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně Z: VOS
návrhu smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „Vítkov – door to T: 4/2021
door systém sběru a svozu odpadů“.
1654/45

1. Bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Odstranění stavby Lesní
č.p. 147, Vítkov“ (identifikační číslo: 117D081000415).
2. Schvaluje přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního
programu Podpora revitalizace území na realizaci akce „Odstranění stavby
Lesní č.p. 147, Vítkov“ (identifikační číslo: 117D081000415), v celkové výši
1 485 373 Kč.
3. Souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu na realizaci akce „Odstranění
stavby Lesní č.p. 147“ které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4. Pověřuje starostu města podpisem Podmínek účasti státního rozpočtu na
realizaci akce „Odstranění stavby Lesní č.p. 147“, které jsou součástí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (identifikační číslo: 117D081000415).

Z: S,VOS
T: 2/2021

1655/45

1. Schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu domu č. p. 249, ulice
Švermova, o celkové výměře 99,7m2, za účelem realizace aktivit obecně
prospěšné společnosti Centrum inkluze o. p. s. Klokočov 185, 74747 Vítkov,
IČ 29461545, na dobu neurčitou, ve výši měsíčního nájmu v částce 7.000,-Kč.
2. Ukládá správě bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01 Vítkov Z: ŘSBF,VOS
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu domu č. T: 2/2021
p. 249, ulice Švermova 249, Vítkov.

1656/45

1. Bere na vědomí žádost nájemce o úpravy nebytových prostor na ulici
Švermova 249, Vítkov.
2. Souhlasí s úpravou nebytových prostor dle žádosti.
3. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01
Vítkov, zajistit úpravu nebytových prostor a navýšit nájemné za rok 2021
o celkovou částku za provedené stavební úpravy.

1657/45

1. Bere na vědomí žádost paní
, nájemkyně nebytového
prostoru na adrese Opavská 125, Vítkov, o prominutí nájmu provozovny
kadeřnictví po dobu uzavření provozovny v době nouzového stavu.
2. Neschvaluje žádost paní
o prominutí nájmu nebytového
prostoru po dobu nouzového stavu.
3. Ukládá informovat nájemkyni paní
o podpoře dle
programu COVID – nájemné II. a III.

Z: VOS,ŘSBF
T: 2/2021

Z: VOS,ŘSBF
T: 2/2021

1658/45

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu domu
č. p. 21, ulice Opavská, 749 01 Vítkov, mezi Českou spořitelnu, a.s.
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 14000, IČ 45244782, a Správou bytového
fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01 Vítkov, za účelem provozování
bankovních služeb- bankomatu České spořitelny, a.s., na dobu určitou do 31.
1. 2026 s nájemným ve výši 2.500,-kč měsíčně, s právem opce na prodloužení
doby nájmu o dva roky.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi
Z: VOS,ŘSBF
Českou spořitelnu, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 14000, IČ 45244782,
T: 2/2021
a Správou bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01 Vítkov.

1659/45

1. Bere na vědomí žádost pana
,
,
o pronájem budovy bývalého učiliště v Podhradí, stavba je na pozemku p. č.
2796, katastr nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava, LV č. 1678, katastrální území Vítkov,
využívána dříve jako stolárna.
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2. Rozhodla vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru budovy bývalého
učiliště v Podhradí, pozemek p. č. 2796, katastr nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, LV č. 1678,
katastrální území Vítkov, využívána dříve jako stolárna.
3. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru budovy bývalého
učiliště v Podhradí, pozemek p. č. 2796 katastr nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, LV č. 1678,
katastrální území Vítkov.
1660/45

1661/45

1. Bere na vědomí závěr z ex ante kontroly poskytovatele dotace před podpisem
smlouvy u veřejné zakázky „Elektronická úřední deska“, realizované v rámci
projektu „Přívětivý úřad Vítkov dotovaného z Operačního programu
Zaměstnanost.
2. Revokuje usnesení Rady města Vítkova č. 1570/42 ze dne 8. 12. 2020 ve
znění:
1. Schvaluje v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná
část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost“, číslo vydání 13, výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku: „Elektronická úřední deska“ v pořadí:
1. uchazeč: vegler s.r.o., Ostrava, IČO 06264352
2. uchazeč: emam s.r.o., Blansko, IČO 29284414
3. uchazeč: AV MEDIA, a.s., Praha 10, IČO 48108375
4. uchazeč: SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Brno, IČO 15548341
5. uchazeč: Infos Art s.r.o., Olomouc, IČO 25849638
6. uchazeč: DIGITÁLNÍ NOSIČE s.r.o., Ostrava, IČO 06078362
7. uchazeč: AUTOCONT a.s., Ostrava, IČO 04308697
dle přiloženého zápisu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Elektronická úřední deska“
v rámci dotačního projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností vegler s.r.o.,
Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO 06264352, za celkovou smluvní cenu
300 000,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o dílo na realizaci akce
„Elektronická úřední deska“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČ 00300870 a společností vegler s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00
Ostrava, IČO 06264352, za celkovou smluvní cenu 300 000,- Kč bez DPH.
Pokud nebude uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem, nastupuje ve
schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
3. Ruší v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost“,
číslo vydání 13 a rovněž v souladu s článkem 3 bodem 4 e) vnitřního předpisu
města č. 9/2019 – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Elektronická
úřední deska“, které bylo vyhlášeno dne 6. 11. 2020.
4. Ukládá informovat vítězného uchazeče, i ostatní uchazeče, kteří podali
nabídku v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Elektronická úřední
deska“ o rozhodnutí Rady města Vítkova o zrušení výběrového řízení.
5. Ukládá vyhlásit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Elektronická úřední deska“ v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele
dotace „Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu zaměstnanost“, číslo vydání 13.
1. Schvaluje podnájem provozovny na ulici Opavská 132, 74701 Vítkov dle
nájemní smlouvy mezi Správou bytového fondu, p. o. Opavská 21,74701
a panem
,
, paní
ě
na dobu neurčitou, maximálně po dobu trvání nájemní smlouvy.
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2. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01
Z: VOS,ŘSBF
Vítkov, vydat písemný souhlas pronajímatele k uzavření podnájemní smlouvy T: 2/2021
mezi nájemcem panem
a paní
.
1662/45

1. Schvaluje Příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru stavby „Silnice
III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci
Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO
00300870, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 a MSS – projekt, s. r. o.,
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, provozovna Vsetín, Žerotínova 992, IČO
26849836 za smluvní cenu 220 704,- Kč vč. DPH.
2. Ukládá starostovi města podepsat Příkazní smlouvu na výkon autorského
Z: VOS
dozoru stavby „Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok T: 2/2021
Čermná v obci Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 a MSS – projekt,
s. r. o., Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, provozovna Vsetín, Žerotínova
992, IČO 26849836.

1663/45

Bere na vědomí vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní
odbor Opava, dopravní inspektorát Opava a vyjádření silničního správního úřadu
Vítkov, k možnosti instalace zpomalovacích pruhů na ulici Dělnická, Vítkov.

1664/45

1. Souhlasí se záměrem společnosti SERVIS-24 Česká republika, s. r.o.
prodloužit STL plynovodu z ulice Dělnická/Lipová k areálu bývalého ČSAO v
celkové délce cca 170 m z důvodu posílení kapacity dodávek pro tento areál,
za podmínky položení celoplošného nového povrchu, vyřešení odtokových
poměrů z komunikace a napojení sjezdů k nemovitostem.
Z: VOS
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
T: 2/2021

1665/45

1. Bere na vědomí informaci České pošty o změně provozní doby pošty ve
Vítkově od 8:00 do 10:00 hodin.
2. Doporučuje úpravu provozu České pošty ve Vítkově v sobotu od 8:00 do
11:00 hodin.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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místostarosta
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