USNESENÍ
76. schůze Rady města Vítkova konané dne 18. října 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 3001/76 do č. 3011/76)
Rada města:
3001/76 1. Schvaluje bezplatné vydání 5 ks vstupenek na filmová představení pro rok
2022, které budou použity za účelem ocenění doprovodných soutěží, dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje bezplatné vydání 2 ks vstupenek pro rok 2022 na představení v
Kulturním domu Vítkov ,,Varieté Krhut“ sponzorovi kulturních akcí, firmě
Callingway, s. r. o., Skřivánčí pole 965, 749 01 Vítkov, IČO: 06108491.
3002/76

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 14/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 14/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 10/2022

3003/76

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181, a to navýšení provozního
příspěvku o částku 16.000,- Kč určenou na uskutečnění přednášek Adolescence
a HIV-AIDS.
2. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov o změně
Z: VFO
závazného ukazatele.
T: 10/2022

3004/76

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Technické
služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494, a to poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 60.000,- Kč určeného na nákup sloupové vrtačky.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb o změně závazného ukazatele.

3005/76

1. Bere na vědomí nabídku společnosti Československá obchodní banka, a. s. na
zřízení spořicího účtu dle přílohy důvodové zprávy.
2. Schvaluje zřízení spořicího účtu u Československé obchodní banky, a. s.,
Radlická 333/150, Praha 5, IČO: 00001350.
3. Ukládá podepsat smlouvu na zřízení spořicího účtu s Československou
obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČO: 00001350.

Z: VFO
T: 10/2022

Z: VFO
T: 10/2022

3006/76

1. Zmocňuje vedoucí finančního odboru k přesunům finančních prostředků mezi
běžnými účty, spořicími účty a termínovaným vkladem bez finančního
omezení, které má zřízeno město Vítkov dle aktuální potřebnosti a výše
úrokové míry po předchozím souhlasu starosty.
2. Ukládá informovat o provedených přesunech finančních prostředků radu města. Z: VFO
T: 2023

3007/76

1. Zmocňuje paní
, narozenou dne
, zaměstnankyni
města Vítkova, k podávání a podpisu návrhů na zahájení řízení u příslušných
soudů a exekutorských úřadů v souvislosti s vymáháním pohledávek jménem
města Vítkova.
2. Ukládá vydat pro paní
, narozenou dne
,
zaměstnankyni města Vítkova, zmocnění k podávání a podpisu návrhů na
zahájení řízení u příslušných soudů a exekutorských úřadů v souvislosti s
vymáháním pohledávek jménem města Vítkova.
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Z: VFO,S
T: 10/2022

3008/76

1. Bere na vědomí informaci o potřebě nahrazení flotilové pojistné smlouvy
500046473 pojistnou smlouvou 4980188286 z důvodu přímé komunikace
s registrem vozidel.
2. Schvaluje Pojistnou smlouvu č. 4980188286 mezi pojistitelem Generali Česká
pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956 a
Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870.
3. Ukládá uzavřít pojistnou smlouvu č. 4980188286 mezi pojistitelem Generali
Z: VFO,S
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452
T: 11/2022
72 956 a Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870.

3009/76

Bere na vědomí oznámení Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, Vítkov, IČO 69987181, o využití investičního
fondu školy na pokrytí nutných výdajů v souvislostí se sanací vlhkosti ve třídách
nižšího stupně a tělocvičny školy, dle důvodové zprávy.

3010/76

1. Schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov, Bezručova č. p.
620, paní
, nar.
, trv. bydliště
, na základě článku XII. odstavce 5, pravidel pro hospodaření s bytovým
fondem města Vítkova – byt vázaný speciální nájemní smlouvou.
2. Ukládá přidělit paní
, nar.
, trv. bydliště
, byt č. 4 o velikosti 2+1, na adrese Vítkov, Bezručova č. p.
620, na základě článku XII. odstavce 5, pravidel pro hospodaření s bytovým
fondem města Vítkova – byt vázaný speciální nájemní smlouvou.

3011/76

1. Schvaluje kupní smlouvu na dodávku kompletního vybavení pro zavedení
RFID systému v knihovně, včetně zapojení a zprovoznění, mezi LANius s.r.o.,
Tomkova 2099, 390 01 Tábor, IČ 25150707 a městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IC 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: S,VOVVP
T: 10/2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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