USNESENÍ
63. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2022 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2397/63 do č. 2426/63)
Rada města:
2397/63 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2398/63

1. Schvaluje poskytnutí finančního daru na kastraci koček ve výši 700,- Kč
a kastraci kocourů ve výši 350,- Kč pro rok 2022 fyzickým osobám, které mají
trvalý pobyt na území města Vítkova, po předložení úhrady úkonu.
2. Ukládá zajistit informování občanů o možnosti poskytnutí finančního daru na Z: VOVÚPŽP
kastraci koček a kocourů.
T: 31. 1. 2022

2399/63

1. Schvaluje Smlouvu o dílo s dodavatelem na zahradnické služby pod názvem
„Celoroční údržba zeleně vybraných lokalit ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov,
IČO 00300870 a
,
, za smluvní cenu 109 000,- Kč.
2. Ukládá Podepsat smlouvu o dílo s dodavatelem na zahradnické služby
Z: S,VOVÚPŽP
„Celoroční údržba zeleně vybraných lokalit ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, T: 1/2022
IČO 00300870 a
,
, za smluvní cenu 109 000,- Kč.

2400/63

1. Schvaluje výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2021.
2. Ukládá zveřejnit zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2021 na úřední desce a webových stránkách města.

2401/63

1. Schvaluje Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na
pověřenou knihovnu pro rok 2022 mezi Moravskoslezskou vědeckou
knihovnou v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 702 00
Ostrava a Městem Vítkov, oddělením kultury – Městskou knihovnou jako
pověřenou knihovnou, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

2402/63

Schvaluje zápis do kroniky města Vítkova za rok 2019.

2403/63

1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu v rámci akce Den města
– Vítkov 2022 mezi Laura a její tygři zastoupenou I
IČO:
, DIČ:
a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

2404/63

2405/63

1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu v rámci akce Den města
– Vítkov 2022 mezi Desperádo zastoupené
(není plátcem DPH) a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Bere na vědomí předsmluvní informace a obchodní podmínky pro účty
a platby pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele účinné od 1. 11.
2021, společnosti Československá obchodní banka, a. s., uvedené v příloze č. 4
předloženého materiálu.
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Z: VOVS
T: 25. 1. 2022

Z: S,VOK
T: 1/2022

Z: VOK
T: 1/2022

Z: VOK
T: 1/2022

2. Schvaluje uzavření smlouvy o ČSOB municipálním kontu mezi Městem
Vítkov a společností Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha 5, IČO: 00001350, dle přiloženého vzoru smlouvy uvedeného
v příloze č. 1 předloženého materiálu.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o ČSOB municipálním kontu mezi Městem Vítkov a
společností Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57
Praha 5, IČO: 00001350, dle přiloženého vzoru smlouvy uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

Z: S,VFO
T: 1/2022

2406/63

1. Bere na vědomí Obchodní podmínky pro termínované vklady účinné od 1. 11.
2021, společnosti Československá obchodní banka, a. s., uvedené v příloze č. 5
předloženého materiálu.
2. Schvaluje uzavření smlouvy o účtu termínovaný vklad na dobu určitou
s výpovědní dobou 1 měsíc mezi Městem Vítkov a společností
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO: 00001350, dle přiloženého vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 2
předloženého materiálu.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o účtu termínovaný vklad na dobu určitou
Z: S,VFO
s výpovědní dobou 1 měsíc mezi Městem Vítkov a společností
T: 1/2022
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO: 00001350, dle přiloženého vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 2
předloženého materiálu.

2407/63

1. Bere na vědomí obchodní podmínky pro poskytování služeb ČSOB
elektronického bankovnictví účinné od 1. 11. 2021, společnosti
Československá obchodní banka, a. s., uvedené v příloze č. 7 předloženého
materiálu.
2. Schvaluje uzavření smlouvy o využívání služby ČSOB CEB mezi Městem
Vítkov a společností Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha 5, IČO: 00001350, dle přiloženého vzoru smlouvy uvedeného
v příloze č. 6 předloženého materiálu.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o využívání služby ČSOB CEB mezi Městem Vítkov Z: S,VFO
a společností Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 T: 1/2022
Praha 5, IČO: 00001350, dle přiloženého vzoru smlouvy uvedeného v příloze
č. 6 předloženého materiálu.
4. Zmocňuje starostu města Vítkova k právnímu jednání související se smlouvou
o využívání služby ČSOB CEB, a to v celém rozsahu.
5. Pověřuje starostu města Vítkova ke zmocnění osob, které budou mít pravomoc
k nakládání s peněžními prostředky na účtech ČSOB (tzv. disponenti).

2408/63

Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č.1 ke smlouvě o návratné
finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a organizací Středisko volného času
Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 73214892, na předfinancování projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/00045027 s názvem Centrum polytechnického
vzdělávání Vítkov dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

2409/63

1. Revokuje usnesení č. 2281/60/2 ze dne 30. 11. 2021 ve znění: „ Schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem sloupu pro zajištění měření rychlosti v Lesních
Albrechticích mezi městysem Březová a městem Vítkov.“
2. Revokuje usnesení č. 2281/60/3 ze dne 30. 11. 2021 ve znění: „Ukládá
podepsat nájemní smlouvu na pronájem sloupu pro zajištění měření rychlosti
v Lesních Albrechticích mezi městysem Březová a městem Vítkov.“
3. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem sloupu pro zajištění měření rychlosti
v Lesních Albrechticích mezi městem Vítkov a městysem Březová, Březová
106, 747 44, IČO: 00299880 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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4. Ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu na pronájem sloupu pro zajištění
měření rychlosti v Lesních Albrechticích mezi městysem Březová a městem
Vítkov.

Z: VFO
T: 1/2022

2410/63

1. Schvaluje Smlouvu o budoucích nájemních smlouvách na pronájem sloupu pro
zajištění měření rychlosti v Lesních Albrechticích mezi městem Vítkov a
městysem Březová, Březová 106, 747 44, IČO: 00299880 dle přílohy č. 2
důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o budoucích nájemních smlouvách na pronájem
Z: VFO
sloupu pro zajištění měření rychlosti v Lesních Albrechticích mezi městysem
T: 1/2022
Březová a městem Vítkov.

2411/63

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, IČO: 69987181, na rok 2022 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném odpisovém
plánu.
3. Ukládá předložit změnu odpisového plánu na rok 2022, pokud dojde k jeho
změně, ke schválení zřizovateli.

Z:VOS
T:1/2022
Z: ŘZŠaG
T: 2022

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov, IČO:
70996288, na rok 2022 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém
plánu.
3. Ukládá předložit změnu odpisového plánu na rok 2022, pokud dojde k jeho
změně, ke schválení zřizovateli.

Z:VOS
T:1/2022
Z: ŘMŠ
T: 2022

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Středisko volného času
Vítkov, IČO: 73214892, na rok 2022 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém
plánu.
3. Ukládá předložit změnu odpisového plánu na rok 2022, pokud dojde k jeho
změně, ke schválení zřizovateli.

Z:VOS
T:1/2022
Z: ŘSVČ
T: 2022

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Správa bytového fondu
města Vítkova, IČO: 00489557, na rok 2022 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném odpisovém
plánu.
2. Ukládá předložit změnu odpisového plánu na rok 2022, pokud dojde k jeho
změně, ke schválení zřizovateli.

Z:VOS
T:1/2022
Z: ŘSBF
T: 2022

1. Schvaluje Odpisový plán příspěvkové organizace Technické služby města
Vítkova, IČO: 00037494, na rok 2022 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schválených odpisových
plánech.
3. Ukládá příspěvkové organizaci předložit změnu odpisového plánu na rok
2022, pokud dojde k jeho změně, ke schválení zřizovateli.

Z:VOS
T:1/2022
Z: ŘTS
T: 2022

2412/63

2413/63

2414/63

2415/63

2416/63

1. Bere na vědomí dopis
ze dne 22.12.2021 – Podnět k jednání
zastupitelstva města Vítkova k zimní údržbě komunikací.
2. Ukládá prověřit stav zimní údržby komunikací na území města Vítkov
Z: VOS
a v místních částech prováděných Technickými službami p. o. Dělnická 705,
T: 2/2022
749 01 Vítkov.

2417/63

1. Rozhodla vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru na adrese
Klokočov 79, 747 47 Vítkov za účelem provozování obchodní činnosti prodej potravin na dobu neurčitou s možností provozování od 1.3.2022.
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2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru na adrese Klokočov Z: ŘSBF,VOS
79, 747 47 Vítkov za účelem provozování obchodní činnosti - prodej potravin T: 2/2022
na dobu neurčitou s možností provozování od 1.3.2022.
2418/63

2419/63

1. Rozhodla vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru na adrese
Klokočov 79, 747 47 Vítkov za účelem provozování restaurační, případně jiné
obchodní činnosti na dobu neurčitou s možností provozování od 1. 3. 2022.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru na adrese Klokočov
79, 747 47 Vítkov za účelem provozování restaurační, případně jiné obchodní
činnosti na dobu neurčitou s možností provozování od 1. 3. 2022.
1. Bere na vědomí zprávu notáře
, se sídlem v
, o pozůstalosti po zůstaviteli
, kterému
Město Vítkov vypravilo tzv. sociální pohřeb, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o nepřijetí pozůstalosti - majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli
.
3. Pověřuje vyslovovat souhlas s nabytím nepatrného majetku (mimo nemovitý
majetek) pracovníky odboru služeb
a
.

2420/63

Bere na vědomí na základě nařízení vlády č. 531/2021 nový platový výměr Mgr.
Miroslavu Bučánkovi, řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181, se sídlem Vítkov, Komenského 754, s platností od
1. 1. 2022.

2421/63

Bere na vědomí na základě nařízení vlády č. 531/2021 nový platový výměr Mgr.
Miluše Špokové, ředitelky Mateřské školy Vítkov, příspěvkové organizace, IČO
70996288, se sídlem Vítkov, Husova 629, s platností od 1. 1. 2022.

2422/63

Bere na vědomí na základě nařízení vlády č. 531/2021 nový platový výměr Ing.
Šárky Medunové, ředitelky Střediska volného času Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 73214892, se sídlem Vítkov, Bezručova 585, s platností od 1. 1.
2022.

2423/63

1. Bere na vědomí optimalizaci stanovišť kontejnerů na separovaný odpad ve
Vítkově a místních částech.
2. Schvaluje optimalizaci stanovišť kontejnerů na separovaný odpad ve Vítkově
a místních částech.

2424/63

1. Bere na vědomí informaci o povinnosti zřízení řídícího výboru pro zpracování
Koncepce moderní komunikace města Vítkova v rámci projektu „Přívětivý
úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
2. Jmenuje
členem řídícího výboru pro zpracování Koncepce
moderní komunikace města Vítkova v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“
(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
3. Jmenuje
členem řídícího výboru pro zpracování
Koncepce moderní komunikace města Vítkova v rámci projektu „Přívětivý
úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
4. Jmenuje
členkou řídícího výboru pro zpracování
Koncepce moderní komunikace města Vítkova v rámci projektu „Přívětivý
úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
5. Jmenuje
členem řídícího výboru pro zpracování
Koncepce moderní komunikace města Vítkova v rámci projektu „Přívětivý
úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
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Z: ŘSBF,VOS
T: 2/2022

Z: VOS
T: 1/2022

financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
6. Jmenuje
členem řídícího výboru pro zpracování Koncepce
moderní komunikace města Vítkova v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“
(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
5. Ukládá starostovi města jmenovat pracovní skupinu pro zpracování Koncepce
moderní komunikace města Vítkova v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“
(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
2425/63

Bere na vědomí dopis hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2021
s žádostí o sdělení, zda některá z obcí v ORP Vítkov nemá záměr o vybudování
krematoria na svém území nebo podpořit záměr vybudování krematoria na svém
území.

2426/63

Nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v k. ú. Města Vítkova a jeho
místních částech.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOS
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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