USNESENÍ
50. schůze Rady města Vítkova konané dne 18. května 2021 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1886/50 do č. 1938/50)
Rada města:
1886/50
Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1887/50

1. Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50 000,-Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkovem na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkovem na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.

Z: S,VOVS
T: 5/2021

1888/50

1. Schvaluje pobyt v azylové ubytovně pro
, nar.
,
, nar.
, oba trvale bytem
,
a
, nar.
, trvale bytem
do 31. 10.
2021.
2. Ukládá informovat
o umožnění pobytu v azylové
Z: VOSV
ubytovně do 31. 10. 2021.
T: 5/2021

1889/50

Bere na vědomí informaci o pokračování sociální služby Renarkon – Terénní
program Vítkov do konce roku 2021.

1890/50

1. Bere na vědomí informaci o poskytování služeb Charity Odry v oblasti
dluhového poradenství v roce 2022.
2. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytováním dluhového
poradenství Charity Odry, Hranická 162/36 742 35 Odry s finanční
spoluúčastí 148 000.- Kč v roce 2022.

1891/50

1. Souhlasí s pokračováním spolupráce města Vítkova s Agenturou pro sociální
začleňování (dále jen Agenturou) na období 2021–2027.
2. Ukládá informovat Agenturu o souhlasu s pokračováním spolupráce.
Z: VOSV
T: 31.5.2021

1892/50

1. Schvaluje prominutí čtenářského registračního poplatku v Městské
knihovně ve Vítkově na období jednoho roku, od 27. května 2021
do 26. května 2022, žákům/absolventům 1. a 2. tříd vítkovských základních
škol ve školním roce 2020/2021, a to bez ohledu na datum registrace žáka
do knihovny během tohoto období.
2. Ukládá starostovi města schválené seznamy podepsat.
Z: S,VOK
T: 5/2021

1893/50

Bere na vědomí dokument "Vyhodnocení participace" a souhlasí s realizací
navržené aktivity Pocitová mapa. Doporučení z uvedeného dokumentu bude
město využívat nejméně do 30. června 2024.

1894/50

1. Bere na vědomí zprávu o realizaci náhradního programu Dne města –
Vítkov 2021.
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2. Schvaluje výši vstupného na Den města – Vítkov 2021 takto:
Předprodej Na místě
Kofe-in
75,- Kč
150,- Kč
Studenti do 25 let (studentský průkaz)
50,- Kč
100,- Kč
Adam Mišík
225,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
Studenti do 25 let (studentský průkaz)
75,- Kč
Hradišťan
200,- Kč
300,- Kč
Studenti do 25 let (stud. průkaz) a senioři od 60
100,- Kč
150,- Kč
let
Special Band
75,- Kč
50,- Kč
Držitel ZTP a ZTP/P – vstup zdarma.
1895/50

1896/50

1. Rozhodla o odstoupení od smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi
Krucipüsk s.r.o., Vojice 106, 508 01 Podhorní Újezd a Vojice zastoupenou
Evou Mendlovou, IČO: 05790051, DIČ: CZ05790051 a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválené Odstoupení od smlouvy podepsat.

Z: S,VOK
T: 5/2021

1. Rozhodla o odstoupení od Smlouvy mezi spolkem Rytíři a lapkové z Vítku,
z.s., Klokočovská 226, 749 01 Vítkov, IČ:48003131 a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválené Odstoupení od smlouvy podepsat.

Z: S,VOK
T: 5/2021

1897/50

1. Rozhodla uzavřít dodatek č.1. mezi Universal Music s.r.o. se sídlem
Velvarská 1652/7, Praha 6, PSČ 160 00, IČO: 60469692, DIČ: CZ60469692
a městem Vítkov o změně termínu a místa konání koncertu pana
.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek podepsat.
Z: S,VOK
T: 5/2021

1898/50

1. Rozhodla uzavřít dodatek č.1. mezi
(IČO:
kontaktní adresa:
,
a městem Vítkov
o změně termínu a místa konání koncertu skupiny Kofe-in.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek podepsat.

1899/50

1900/50

1901/50

)

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým
opatřením č. 6/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 6/2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1. Schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021 mezi Městem Vítkov a auditorem
, se sídlem
, IČO:
, za sjednanou cenu
50.000, -- Kč bez DPH.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok
2021 mezi Městem Vítkov a auditorem
, se sídlem
,
, IČO:
za sjednanou cenu
50.000, -- Kč bez DPH.
1. Bere na vědomí informaci společnosti Břidlice Morava a.s. o změně „Plánu
otvírky, přípravy a dobývání ve výhradním ložisku v dobývacím prostoru
Lhotka u Vítkova“.
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Z: S,VOK
T: 5/2021

Z: VFO
T: 5/2021

Z: VFO
T: 6/2021

2. Souhlasí se změnou „Plánu otvírky, přípravy a dobývání ve výhradním
ložisku v dobývacím prostoru Lhotka u Vítkova“.
1902/50

1. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 305 zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 36 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
k uložení dřeva o výměře 30 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok a jako posezení
o výměře 6 m2 (2x3), za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné
bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 5/2021

1903/50

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1871/49 ze dne 27. 4. 2021 dodatek
č. 1 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na nájem části pozemku parc. 873 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. 2021. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM o
T: 5/2021
uzavření dodatku platnosti.

1904/50

1. Bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle obálkové metody na pacht
pozemku parc. č. 302/4 trvalý travní porost o výměře 42 827 m2 v k. ú.
Vítkov.
2. Rozhodla propachtovat pozemek parc. č. 302/4 trvalý travní porost o výměře
42 827 m2 v k. ú. Vítkov panu
a panu
z
důvodu vyšší nabídkové ceny v obálkové metodě.
3. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1779/48 ze dne 6. 4. 2021 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, IČO
, se
sídlem
,
a
, IČO
, se sídlem
,
, na pacht
pozemku parc. č. 304/2 trvalý travní porost o výměře 42827 m2, k. ú. Nové
Těchanovice, k zemědělským účelům za cenu 5.500,- Kč/ha/rok na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu s možností podpachtování do 31.12.2021.
4. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanými a to nejpozději do 31. 5. Z: S,VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 5/2021
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1905/50

1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
9. 6. 2014 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, ke dni 9. 4. 2021 z důvodu úmrtí nájemce.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 200 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný
kůlnou, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné pachtovné bude dle čl. 12,
odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

1906/50

1. Rozhodla ukončit pacht na část pozemku parc. č. 395 zahrada o výměře
, nar.
, bytem
6,91 m2 v k. ú. Vítkov, s
dohodou ke dni 31. 5. 2021.
2. Schvaluje dohodu o ukončení pachtovního vztahu o pachtu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
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Z: VFO
T: 5/2021

3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení pachtovního vztahu o pachtu nemovitosti Z: S,VFO
se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 5/2021
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
Z: VFO
T: 5/2021
5. Rozhodla zveřejnit záměr propachtovat pozemek parc. č. 395 zahrada
o výměře 6,91 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok,
v k. ú. Vítkov, na dobu určitou.
6. Ukládá zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu.
Z: VFO
T: 5/2021
1907/50

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 18750/49 ze dne 27. 4. 2021
nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
a
, nar.
, oba bytem
,
,
2
na část pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m ,
v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 5. Z: S,VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, T: 6/2021
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1908/50

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1876/49 ze dne 27. 4. 2021 dodatek
č. 1 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 848/1
ostatní plocha o výměře cca 123 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. 1 se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 6. 2021. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM o
T: 6/2021
uzavření dodatku platnosti.

1909/50

1. Bere na vědomí žádost

, nar.
, bytem
, na pacht pozemku parc. č. 2301/1 v k. ú.
Vítkov za účelem provozování tábořiště.
2. Bere na vědomí žádost
, bytem
, na pacht pozemku parc. č. 2301/1 v k. ú. Vítkov za účelem
provozování letních dovolených.
3. Rozhodla propachtovat pozemek parc. č. 2301/1 v k. ú. Vítkov paní
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek určený k provozování tábořiště z důvodu záměru
pronajmout pozemek provozovateli restaurace.
4. Schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na
pacht pozemku parc. č. 2301/1 – orná půda o výměře 19 134 m2 v k. ú.
Vítkov, k provozování tábořiště areálu „Balaton“ za cenu 14 000,- Kč/rok na
dobu neurčitou.
5. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. Z: VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
T: 5/2021
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1910/50

Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 415/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemek pod garáží, za dohodnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.
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1911/50

Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.
č. 26/1 zahrada o výměře cca 440 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek tvořící jednotný
funkční celek se zahradou, za kupní cenu dle platných zásad prodeje
a pronájmu nemovitostí města Vítkov a úhradu nákladů na vypracování
geometrického plánu kupujícími, dle důvodové zprávy.

1912/50

Nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 997/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemek a budovu pro provozování veterinární ordinace, za cenu dle
znaleckého posudku vyhotoveného kupujícím a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.

1913/50

Doporučuje zastupitelstvu města uložit kroky k narovnání vlastnických hranic
pozemků kolem stavební parc. č. 92 v k. ú. Klokočov u Vítkova ve spolupráci
s žadatelkou, dle důvodové zprávy. Narovnání bude řešeno formou směny
„metr za metr“, případné dorovnání výměr bude řešeno prodejem za kupní
cenu 150,- Kč/m2.

1914/50

Nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.
č. 848/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v kat. území Nové Těchanovice
jako pozemek u chaty č. ev. 172, který slouží jako příjezd k chatě č. ev. 173,
dle důvodové zprávy.

1915/50

Nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 1805/1 zahrada o výměře 268 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek sloužící
k parkování, nebo vybudování posezení, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2,
dle důvodové zprávy.

1916/50

Doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr směnit pozemek parc.
č. 1242/3 ostatní plocha (42 m2) v k. ú. Vítkov ve vlastnictví města Vítkova za
parc. č. 1238/3 ostatní plocha (14 m2) v k. ú. Vítkov ve vlastnictví manželů
, oba trv.
, dle GP 3636 – 134
/ 2020, s doplatkem ve výši 8400,- Kč bez DPH, kdy město schvaluje snížení
kupní ceny z důvodu nevyužitelnosti městského pozemku nevhodného tvaru a
zejména z důvodu zlepšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na místní
komunikaci Polní, které spočívá v jejím rozšíření na parcelu 1238/3 ve
vlastnictví manželů
.

1917/50

Doporučuje zastupitelstvu města v souladu s podepsanou smlouvou o budoucí
směnné smlouvě ze dne 27. 4. 2021, schválit směnnou smlouvu mezi městem
Vítkov (parc. č. 363, 364/2 a 364/3 k. ú. Vítkov) a
,
nar.
, trv. bytem
,
(parc. č.
2496/69 a 2496/79 k. ú. Vítkov – dle geometrického plánu č. 3668 – 4 / 2021),
formou bezúplatné směny bez finančního vyrovnání, dle přiloženého návrhu
směnné smlouvy.

1918/50

1. Rozhodla o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 841/2
ostatní plocha – neplodná půda a parc. č. 844/2 ostatní plocha – jiná plocha
obě v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování vodovodní
přípojky do rekreační oblasti Haldy II v Zálužné v rámci stavby „Vodovod –
Haldy II. Zálužné “, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a J&J STUDIO inženýrské sítě s. r. o., U Náhonu 6, 746 01 Opava 1, IČO
26864169, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu
služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady
nechá vypracovat budoucí oprávněný.
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2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemků
parc. č. 841/2 ostatní plocha – neplodná půda a 844/2 ostatní plocha – jiná
plocha v kat. území Nové Těchanovice za účelem vybudování vodovodní
přípojky rekreační oblasti Haldy II v rámci stavby „Vodovod – Haldy II.
Zálužné“.

Z: S,VFO
T: 6/2021

1919/50

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1411/39 ze dne 6. 10. 2020,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem
Vítkovem, jako povinným z věcného břemene, a spol. GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,
zastoupená na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, jako
oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc. č. 7/1, 430/1 a 446/5
k. ú. Vítkov v rámci stavby „IO_02 PŘELOŽKA PLYNOVODU“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 7. 2021. Pokud v této
T: 7/2021
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
RM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

1920/50

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1401/27 ze dne 29. 8. 2018,
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Vítkovem,
jako povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci firmou ReSpol s.r.o. se
sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČO: 46580646, DIČ: CZ46580646,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 1350/7 a 1420
v kat. území Vítkov v rámci stavby „ č. IV-12-8015497/VB01, rozš. kNN“,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 7. 2021.

Z: S,VFO
T: 7/2021

1921/50

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 352/6 ze dne 26. 6. 2019, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Vítkovem, jako
povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci
, IČO
, DIČ
,
,
,
jako oprávněným z věcného břemene, v pozemku parc. č. 3080 a 3081 v kat.
území Vítkov v rámci stavby „č. IE – 12-8006374/VB2 Vítkov, R110/22,
etapa II., úprava VN 22kV“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
Z: S,VFO
se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 7. 2021.
T: 7/2021

1922/50

1. Schvaluje náhradu škody na osobním automobilu Škoda Fabia RZ: 6AP
6455 paní
, nar.
, trvale bytem
ve výši 875,- Kč formou sepsání dohody o náhradě škody
dle doporučení škodní komise.
2. Ukládá sepsat dohodu o náhradě škody s paní
.

1923/50

Pověřuje Škodní komisi města Vítkova k rozhodování o vypořádání škod do
limitu 5.000, -- Kč za jednotlivý případ.

1924/50

1. Bere na vědomí vyhodnocení údržby komunikací a chodníků v zimním
období 2020/2021 a průběh jarního úklidu města Vítkova, včetně místních
částí.
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Z: VOVS
T: 5/2021

2. Ukládá předložit zprávu týkající se vyhodnocení údržby komunikací a
chodníků v zimním období 2021/2022 a průběh jarního úklidu města
Vítkova, včetně místních částí.

Z: VOS
T: 5/2022

1925/50

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 6. 5.
2021.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 6. 5.
2021, souhlasí s převodem – viz bod ad.2.

1926/50

1. Schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a
Vnitropodnikovou mzdovou směrnicí č. 2/2021, nový mzdový výměr Mgr.
Petru Fraňkovi, řediteli Technických služeb města Vítkova, p.o. se sídlem
Vítkov, Dělnická 705, s platností od 1. 5. 2021.
2. Ukládá předat platový výměr řediteli Technických služeb města Vítkova,
p.o.

Z: VOS
T: 5/2021

1. Schvaluje pro zabezpečení provozu letního koupaliště v sezóně roku 2021,
poskytnout mzdu plavčíkům ve výši 160,-kč/hod a v období nepříznivého
počasí, případně uzavření koupaliště, ve výši 60% odměny.
2. Ukládá předat usnesení Rady města Technickým službám Vítkov, p. o.,
IČO: 00037494.

Z: VOS
T: 5/2021

1927/50

1928/50

1. Schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání Podhradí 2066, mezi panem
,
,
a Správou bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01
Vítkov , za účelem provozování stolárny.
2. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkov, p. o. Opavská 21, 749 01
Z: ŘSBF,VOS
Vítkov uzavřít nájemní smlouvu.
T: 5/2021

1929/50

1. Bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04371961 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Státním fondem
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČO 00020729, jehož předmětem je zrušení realizace projektu „Energetické
úspory tělocvičny ZŠ a G“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č.
04371961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO
00300870 a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729.

1930/50

1. Schvaluje v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním
programu životního prostředí pro období 2014 - 2020, výběr nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku: „Výstavba parkoviště na ul. Komenského“ dle
přiloženého zápisu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Výstavba parkoviště na ul.
Komenského“ mezi městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČO 00300870 a VZS Rychtář s. r. o., Březová 139, 747 44 Březová, IČO
25840428 za celkovou smluvní cenu 1.491.785,69 bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce
Z: S,VOS
„Výstavba parkoviště na ul. Komenského“ mezi městem Vítkov, náměstí
T: 6/2021
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a VZS Rychtář s. r. o.,
Březová 139, 747 44 Březová, IČO 25840428.
4. Bere na vědomí doporučení odboru služeb na zrušení veřejné zakázky
v případě, že by nebyla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem.
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1931/50

1. Schvaluje podání žádosti o změnu smlouvy č. 9270370958 o poskytnutí
dotace z prostředků Státního fondu podpory investic v souladu s podmínkami
§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., týkající se zkrácení vázací doby
z doby neurčité na dobu 30 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí k 6 nájemním bytům na Podhradí, na jejichž výstavbu byla
poskytnuta dotace.
2. Ukládá starostovi města podepsat žádost o změnu smlouvy č. 9270370958 o Z: S,VOS
poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu podpory investic v souladu s T: 5/2021
podmínkami § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., týkající se zkrácení
vázací doby na dobu 30 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí k 6 nájemním bytům na Podhradí, a odeslat žádost města na
Státní fond podpory investic.

1932/50

1. Schvaluje v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná
část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost“, číslo vydání 13 a s vnitřním předpisem města č. 9/2019 –
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, výběr
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: „Rozklikávací rozpočet města
Vítkova“ v pořadí:
1. uchazeč: Internet Stream s.r.o., Nové Město na Moravě, IČO 24688711
dle přiloženého zápisu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Rozklikávací rozpočet města
Vítkova“ v rámci dotačního projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a společností
Internet Stream s.r.o., IČO 24688711, za celkovou smluvní cenu 175 000,Kč bez DPH.
3. Schvaluje Smlouvu o technické podpoře k rozklikávacímu rozpočtu města
Vítkova v rámci dotačního projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a společností
Internet Stream s.r.o., IČO 24688711, za celkovou smluvní cenu 31 200,- Kč
bez DPH.
4. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o dílo na realizaci akce
„Rozklikávací rozpočet města Vítkova“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a společností Internet Stream s.r.o.,
Lesní 960, Nové Město na Moravě, IČO 24688711.
5. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o technické podpoře
k rozklikávacímu rozpočtu města Vítkova v rámci dotačního projektu
„Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a společností Internet Stream s.r.o., IČO 24688711

1933/50

1. Bere na vědomí úpravu stipendijního řádu pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvkovou organizaci, IČ: 69987181 – snížení částky stipendia
v případě konání dlouhodobé distanční výuky, s účinností od 1. 9. 2021, dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu stipendijního řádu pro Základní
školu a gymnázium Vítkov, příspěvkovou organizaci, IČ: 69987181
s účinností od 1. 9. 2021.

1934/50

Odmítá převod majetku Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181, Naučnou stezku okolím Vítkova, do majetku
města Vítkova.

1935/50

1. Schvaluje uzavření smlouvy na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
kotelny Oderská 215- strojní a stavební část“ mezi Správou bytového fondu
Vítkov, p. o., IČO: 00489557 a firmou IGB Holding, a.s., Stodolní 851/4,
702 00 Ostrava, IČO: 60792434. Cenová nabídka bez DPH činí Kč
2.277.188,--.
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Z: S,VOS
T: 6/2021
Z: S,VOS
T: 6/2021

2. Ukládá uzavřít smlouvu na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny
Oderská 215- strojní a stavební část“ mezi Správou bytového fondu Vítkov,
p. o., IČO: 00489557 a firmou IGB Holding, a.s., Stodolní 851/4, 702 00
Ostrava, IČO: 60792434.
1936/50

1. Bere na vědomí oznámení o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj Středisku volného času Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO
73214892 – Ubytování II-IUZ/2021, podpora provozovatelů individuálních
ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření
souvisejících s pandemií COVID-19 v celkové výši 62 400,- Kč.
2. Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci ze státního rozpočtu pro
Středisko volného času Vítkov, příspěvkovou organizaci, IČO 73214892 –
Ubytování II-IUZ/2021, podpora provozovatelů individuálních ubytovacích
zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících
s pandemií COVID-19 v celkové výši 62 400,- Kč.

1937/50

1. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru mezi
městem Vítkov IČO: 00300870 a občany Vítkova dle předloženého návrhu.
2. Ukládá smlouvy podepsat a zajistit distribuci kompostérů.

1938/50

Z: ŘSBF
T: 5/2021

Z: VFO,ŘTS
T: 12/2021

1. Schvaluje Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova
s účinností od 1. července 2021.
2. Stanoví základní nájem ve výši 49,00 Kč za 1m2/1 měsíc.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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místostarosta

Strana 9 (celkem 9)

