USNESENÍ
52. schůze Rady města Vítkova konané dne 29. června 2021 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1996/52 do č. 2038/52)
Rada města:
1996/52
Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1997/52

1. Bere na vědomí zápis o kontrole plnění informační koncepce.
2. Schvaluje Informační koncepci Městského úřadu Vítkov na období 20192022, verzi 2.0.

1998/52

Schvaluje cenu za krátkodobý pronájem zahrady městské knihovny ve
Vítkově, Selská 335, 749 01 Vítkov, ve výši 50,- Kč (včetně DPH) za každou
započatou hodinu.

1999/52

1. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 3a) zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi
městem Vítkov a městysem Březová, jejímž předmětem je plnění úkolů
obecní policie podle předmětu smlouvy.
2. Pověřuje Ing. Pavla Smolku, starostu města, k podpisu veřejnoprávní
smlouvy podle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném
znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov a městysem
Březová, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie podle předmětu
smlouvy.
3. Ukládá zaslat veřejnoprávní smlouvu podle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem
Vítkov a městysem Březová, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní
policie, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18
Ostrava k udělení souhlasu.

2000/52

2001/52

2002/52

Z: S, MP
T: 9/2021

Z: MS, VSMP
T: 9/2021

1. Bere na vědomí zápis likvidační komise č. 2/2021 konané dne 28. června
2021.
2. Schvaluje prodej vyřazených knih z fondu Městské knihovny v počtu 1743
za cenu 10,- Kč/ks a dále likvidaci 325 knih pořízených z Regionálního
fondu.
3. Ukládá předložit protokol o likvidaci a daňový doklad finančnímu odboru
do 15.12.2021.

Z: VOK
T: 12/2021

1. Nesouhlasí s poskytnutím finančního daru na poskytování sociální služby
Senioři Komárov, s. r. o., Komárov 262, Komárov 785 01, IČO 02666464.
2. Ukládá informovat sociální službu Senioři Komárov, s. r. o. o neschválení
poskytnutí finančního daru na poskytování sociální služby.

Z: VOSV
T: 7/2021

1. Bere na vědomí žádost pana
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 56/1, zahrada, v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 56/1 zahrada
o výměře cca 1500 m2 – dle vyvěšeného záměru na prodej pozemku
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem), viz. důvodová zpráva.
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2003/52

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba
trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc.
č. 83/1, zahrada, v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 83/1 zahrada o výměře 257 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako
zahradu u domu Nové Těchanovice č.p. 2, za kupní cenu ve výši 150,Kč/m,, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny na část pozemku, dle platných zásad
prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města Vítkova a to z důvodu
faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury na pozemku.

2004/52

1. Bere na vědomí nabídku na prodej pozemků od Agrární otevřený podílový
fond, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, v k. ú. Nové Těchanovice (LV
467).
2. Doporučuje zastupitelstvu města koupit pozemky od Agrární otevřený
podílový fond, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, pozemky jsou pod
číslem LV 467 v k. ú. Nové Těchanovice o výměře 99 854 m2, viz.
důvodová zpráva.

2005/52

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 428/7 ze dne 28. 8. 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 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. 198/3 v kat. území
Jelenice v rámci stavby „č. IP-12- 8023391/VB01 Vítkov, Jelenice, p.č.
102/2, kNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 9. 2021.
T: 9/2021

2006/52

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1978/51 ze dne 8. 6. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě za úplatu
v pozemcích parc. č. 2472/6 ostatní plocha – silnice a parc. č. 2507 ostatní
plocha – ostatní komunikace obě v kat. území Klokočov u Vítkova za
účelem rekonstrukce vodovodního řadu v rámci stavby „Vítkov - Klokočov
– výměna vodovodního řadu“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
, IČO 45193665, DIČ: CZ45193665, bude oprávněným
z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 9. 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení RM o zřízení věcného břemene tomuto žadateli platnosti.

2007/52

Z: S,VFO
T: 9/2021

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 223/4 ze dne 20. 2. 2019, smlouvu o
zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vítkovem, jako povinným
z věcného břemene, a spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
zastoupené generálním ředitelem
, IČO 45193665,
DIČ CZ45193665, jako oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc.
č. 2810, 2811, 2814/2 a 2872 všechny jsou vedeny jako ostatní plocha v kat.
území Vítkov v rámci stavby „Vítkov – Podhradí, úprava zásobování pitnou
vodou“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se
Z: S,VFO
jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 9. 2021.
T: 9/2021
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2008/52

1. Bere na vědomí žádost
a

, nar.
trv. bytem
, nar.
trvale bytem
na pronájem pozemku parc. č. 2937/3 zahrada,

v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 2937/3 zahrada o
celkové výměře 45 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek sloužící k rekreaci, za
cenu 10,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle Majetkových
zásad 450,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr.
2009/52

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým
opatřením č. 9/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 9/2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 8/2021

Z: VFO
T: 7/2021

2010/52

1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na
období II. pololetí 2021
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období II. pololetí Z: VOS
2021.
T: 12/2021

2011/52

Bere na vědomí žádost pana
,
,
o pronájem budov v areálu bývalého učiliště v Podhradí, stavba na pozemku
parc. č. 2798,2795,2804,2806,2797,2805,2815,2801 v KÚ Vítkov, za účelem
podnikatelské činnosti v oblasti ubytování a volného času.

2012/52

1. Bere na vědomí zprávu o výstavbě části vodovodu v místní části Zálužné
Haldy II soukromými osobami a k možnému provozování stavby po jejím
předání Technickým službami p. o. Vítkov.
2. Rozhodla o neprovozování této části vodovodu prostřednictvím
Technických služeb Vítkov, p. o., IČO: 00037494.

2013/52

1. Vydává Nařízení města Vítkov č. 2/2021, kterým se stanoví rozsah, způsob
a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací
a průjezdních úseků silnic v územním obvodu města Vítkov a vymezení
úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Toto
nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.
2. Ukládá vyhlásit Nařízení města Vítkov č. 2/2021 na úřední desce města
Z: VOS
Vítkov.
T: 7/2021
3. Ruší Nařízení města Vítkov č. 2/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách
odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti místních
komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků v územním obvodu města
Vítkov.

2014/52

1. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 4,594.226,90 Kč organizace
Technické služby Vítkov p. o. Dělnická 705, 749 01 Vítkov takto: do
rezervního fondu příděl ve výši 3,594.226,90 Kč, do fondu odměn příděl ve
výši 500.000,-Kč.
2. Ukládá předat výpis usnesení rady města Technickým službám Vítkov,
p. o., IČO: 00037494.

2015/52

Schvaluje převod částky 4,000.000,-Kč z rezervního fondu do investičního
fondu Technických služeb Vítkov p. o
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Z: VOS
T: 6/2021

2016/52

Nařizuje organizaci Technické služby, p. o. Vítkov, Dělnická 705, 749 01
Vítkov odvod zřizovateli ve výši 1,500.000,-Kč ze zlepšeného hospodářského
výsledku roku 2020.

2017/52

Schvaluje pořízení nového nakladače a sekacího mulčovacího stroje
z Investičního fondu Technických služeb p. o. Dělnická 705, 749 01 Vítkov,
dle návrhu v důvodové zprávě.

2018/52

Bere na vědomí zprávu s návrhy řešení závad a nedostatků vyplývajících ze
„Zprávy o stavu majetku města Vítkov svěřeného do správy TS Vítkov
31. 12. 2020“, předložené ředitelem TS.

2019/52

1. Schvaluje vyhlášení nadlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Nákup
cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov“ dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně schválení zadávací
dokumentace a obchodních podmínek.
2. Jmenuje členy hodnotící komise:
, a náhradníky
ve složení
.
3. Ukládá předložit Radě města ke schválení výběr nejvhodnější nabídky
Z: VOS
včetně návrhu smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „Nákup T: 9/2021
cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov“.

2020/52

Bere na vědomí informaci o plánovaném projektu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje“.

2021/52

1. Schvaluje smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické
infrastruktury obcí mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČO 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro
část dopravní a technické infrastruktury obcí mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870.

2022/52

Bere na vědomí informaci o provozu školní družiny při Základní škole
a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, Komenského 754, 74901 Vítkov,
IČO 69987181, v době letních prázdnin.

2023/52

1. Bere na vědomí návrh likvidační komise Střediska volného času,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO: 73214892 na
vyřazení klubovny minigolfu, z evidence majetku DHM organizace, dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas s vyřazením majetku Střediska
volného času, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
IČO: 73214892 z evidence DHM.

2024/52

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Středisko volné času
Vítkov, IČO: 73214892, na rok 2021 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném
odpisovém plánu.

2025/52

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 24. 6.
2021.
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Z: VOS,S
T: 7/2021

Z: VOS
T: 7/2021

2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 24. 6.
2021.
2026/52

Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání dopravní komise ze dne
22. 6. 2021.

2027/52

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Výstavba
parkoviště na ul. Komenského“, jehož předmětem je změna ceny díla
z důvodu víceprací, 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.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci Z: VOS,S
akce „Výstavba parkoviště na ul. Komenského“, mezi městem Vítkov,
T: 7/2021
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a VZS Rychtář s. r.
o., Březová 139, 747 44 Březová, IČO 25840428.

2028/52

1. Rozhodla v souladu s článkem 3 bodem 4 e) vnitřního předpisu města č.
9/2019 – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost“, číslo vydání 13, o zrušení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Koncepce moderní komunikace města Vítkova“,
které bylo vyhlášeno dne 11. 6. 2021, z důvodu nepodání žádné nabídky.
2. Ukládá vyhlásit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Koncepce moderní komunikace města Vítkova“ 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.
3. Ukládá předložit ke schválení Radě města Vítkova výběr nejvhodnější
nabídky a zápis o posouzení a hodnocení nabídek.

Z: VOS
T: 8/2021

1. Souhlasí s úpravou Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol
a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov.
2. Ukládá přepracovat Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol
a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov.

Z: VOS
T: 7/2021

2029/52

2030/52

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: „Město Vítkov
– zařízení na měření okamžité rychlosti“ v souladu s vnitřním předpisem
města č. 9/2019 Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v pořadí:
Část A – Pořízení a instalace zařízení a servis na 2 roky
1. EMPEMONT s.r.o., IČO: 27772179
2. CAMEA Technology, a. s., IČO: 06230831
Část B – Pořízení a instalace softwaru pro zpracování přestupků
1. INIT technology s.r.o., IČO: 04423101
dle přiloženého zápisu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČO 00300870 a firmou EMPEMONT s.r.o., Železničního
vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27772179, jejímž předmětem
je pořízení a instalace zařízení, servis na 2 roky za celkovou smluvní cenu
1 276 400,- Kč bez DPH.
3. Schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČO 00300870 a firmou INIT technology s.r.o. Sehradice
129, 763 23 Sehranice, IČO 04423101 jejímž předmětem je pořízení
a instalace softwaru pro zpracování přestupků za celkovou smluvní cenu
492 000,- Kč bez DPH.
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Z: VOS
T: 7/2021

4. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a firmou
EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 27772179, jejímž předmětem je pořízení a instalace zařízení, servis na
2 roky za celkovou smluvní cenu 1 276 400,- Kč bez DPH. Pokud nebude
uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem, nastupuje ve schváleném
pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
5. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a firmou INIT
technology s.r.o. Sehradice 129, 763 23 Sehranice, IČO 04423101 jejímž
předmětem je pořízení a instalace softwaru pro zpracování přestupků za
celkovou smluvní cenu 492 000,- Kč bez DPH.
6. Ukládá provést rozpočtové opatření na dofinancování chybějících
prostředků na pořízení radaru a softwaru.

Z: VFO
T: 7/2021

Z: VFO
T: 7/2021

Z:
VFO,VOVS,VOD
T: 9/2021

2031/52

1. Schvaluje vzor nájemní smlouvy – nájem městského startovacího bytu mezi
Městem Vítkov IČO: 00300870, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, PSČ 749 01
zastoupeném Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace („SBF“), IČO: 00489557, Opavská 21, 749 01 Vítkov,
zastoupenou paní Zdeňkou Novákovou, ředitelkou a nájemcem.
2. Ukládá předat schválený vzor Správě bytového fondu města Vítkova.
Z: VOS
T: 7/2021

2032/52

1. Schvaluje vzor nájemní smlouvy – nájem městského bytu vázaného
pracovní smlouvou mezi Městem Vítkov IČO: 00300870, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, PSČ 749 01 zastoupeném Správou bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace („SBF“), IČO: 00489557, Opavská 21,
749 01 Vítkov, zastoupenou paní Zdeňkou Novákovou, ředitelkou a
nájemcem.
2. Ukládá předat schválený vzor Správě bytového fondu města Vítkova.
Z: VOS
T: 7/2021

2033/52

1. Schvaluje vzor nájemní smlouvy – nájem městského bytu mezi Městem
Vítkov IČO: 00300870, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, PSČ 749 01
zastoupeném Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace („SBF“),
IČO: 00489557, Opavská 21, 749 01 Vítkov, zastoupenou paní Zdeňkou
Novákovou, ředitelkou a nájemcem.
2. Ukládá předat schválený vzor Správě bytového fondu města Vítkova.

2034/52

1. Schvaluje neinvestiční finanční dar ve výši 20 000,- Kč obci Lužice, IČO
44164343, se sídlem Česká 592/1, 69618 Lužice v souvislosti s živelnou
pohromou.
2. Ukládá zaslat finanční dar ve výši 20 000,- Kč na transparentní účet obce
Lužice, číslo 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.

Z: VOS
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 7/2021

2035/52

1. Schvaluje neinvestiční finanční dar ve výši 20 000,- Kč městysu Moravská
Nová Ves, IČO 00283363 se sídlem nám. Republiky 107, 691 55
v souvislosti s živelnou pohromou.
2. Ukládá zaslat finanční dar ve výši 20 000,- Kč na transparentní účet městyse Z: S,VFO
Moravská Nová ves, číslo 6013203349/0800.
T: 7/2021

2036/52

1. Schvaluje neinvestiční finanční dar ve výši 20 000,- Kč obci Mikulčice, IČO
00285102 se sídlem Mikulčice 245, 696 19 v souvislosti s živelnou
pohromou.
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2037/52

2038/52

2. Ukládá zaslat finanční dar ve výši 20 000,- Kč na transparentní účet obce
Mikulčice, číslo 299 222 440/0300.

Z: S,VFO
T: 7/2021

1. Schvaluje neinvestiční finanční dar ve výši 20 000,- Kč obci Hrušky, IČO
00283185 se sídlem U zbrojnice 100, 691 56 v souvislosti s živelnou
pohromou.
2. Ukládá zaslat finanční dar ve výši 20 000,- Kč na transparentní účet obce
Lužice, číslo 123-4548350207/0100.

Z: S,VFO
T: 7/2021

1. Schvaluje neinvestiční finanční dar ve výši 20 000,- Kč městu Hodonín,
místní část Pánov, IČO 00284891 se sídlem Národní třída 373/25, 695 01
v souvislosti s živelnou pohromou.
2. Ukládá zaslat finanční dar ve výši 20 000,- Kč na transparentní účet města Z: S,VFO
Hodonína, číslo 123-3116270217/0100.
T: 7/2021

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