USNESENÍ
61. schůze Rady města Vítkova konané dne 7. prosince 2021 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2288/61 do č. 2388/61)
Rada města:
2288/61 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2289/61

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování prostor pro spisovnu v roce
2021.
2. Doporučuje ke schválení zastupitelstvu města variantu II. důvodové zprávy.

2290/61

1. Schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování služby Svoz a rozvoz
poštovních zásilek č. 2019/10707 uzavřený mezi Českou poštou, s. p.
a Městem Vítkovem, s cenou 6250 Kč bez DPH/měsíčně, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování služby Z: VOVS
Svoz a rozvoz poštovních zásilek č. 2019/10707 uzavřený mezi Českou
T: 12/2021
poštou, s. p. a Městem Vítkovem, s cenou 6250 Kč bez DPH/měsíčně, dle
důvodové zprávy.

2291/61

1. Rozhodla s účinností ke dni 1. 2. 2022 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o zřízení odboru kultury.
2. Rozhodla o přejmenování oddělení kultury na oddělení vnějších vztahů
(informační) a propagace a bude i nadále zařazeno pod odbor služeb.
3. Schvaluje převod činností, které se doposud vykonávaly v oddělení kultury do
odboru kultury, jež jsou specifikovány v příloze č. 1. Ostatní činnosti bude
vykonávat oddělení vnějších vztahů (informační) a propagace.
4. Schvaluje s účinností od 1. 2.2022 změnu Organizačního řádu Městského
úřadu města Vítkova.
5. Ukládá předložit aktualizované znění organizačního řádu radě města
Z: T
k 1. 2. 2022.
T: 1/2022

2292/61

Stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet
zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského úřadu ve Vítkově
v pracovním poměru na 82 pracovníků od 01. 02. 2022 a nad tento počet
umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.

2293/61

1. Bere na vědomí povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu se Směrnicí 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují
porušení práva, směrnice byla vydána 23. 10. 2019 Evropským parlamentem
a Radou Evropské unie.
2. Schvaluje Smlouvu o zavedení FOSY (férový oznamovací systém) a výkonu
funkce příslušné osoby mezi Městem Vítkov a společností CATANIA
GROUP s.r.o., Bořivojova 35, Praha 3, 130 00, zastoupená jednatelkou
Dagmar Veselou, jejímž předmětem je vytvoření a zavedení vnitřního
oznamovacího sytému a výkon funkce příslušné osoby pro ochranu osob, které
oznamují porušení práva Unie.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o zavedení FOSY (férový oznamovací systém)
Z: T,S
a výkonu funkce příslušné osoby mezi Městem Vítkov a společností
T: 12/2021
CATANIA GROUP s.r.o.

2294/61

1. Schvaluje Smlouvu o dílo – zpracování Lesních hospodářských osnov Vítkov
pro zařizovací obvod Vítkov, uzavřenou mezi Městem Vítkov a Lesnickou
projekcí Frýdek-Místek a.s.
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2. Ukládá podepsat Smlouvu o dílo – zpracování Lesních hospodářských osnov
Vítkov.
2295/61

Doporučuje revokaci usnesení č. 1204/22 ze dne 3.11.2021 o rozdělení Změny
č. 3 územního plánu Vítkova na 2 dílčí změny 3a) a 3b).

2296/61

Doporučuje vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 5/2021 kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 6/2016 kterou se zakazuje
požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

2297/61

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních
služeb.

Z: S,VOVÚPŽP
T: 12/2021

Z: VOSV
T: 12/2022

2298/61

1. Bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu spolupráce s Agenturou pro sociální Z: VOSV
začleňování.
T: 12/2022

2299/61

1. Zřizuje Lokální partnerství města Vítkova, města Budišova nad Budišovkou
a obce Čermná ve Slezsku jako stálý koordinační, poradní a iniciativní orgán
v oblasti začleňování sociálně vyloučených obyvatel a obyvatel sociálním
vyloučením ohrožených a prevence vzniku sociálního vyloučení.
2. Schvaluje statut a jednací řád Lokálního partnerství.
3. Ukládá provádět návazné aktualizace statutu a jednacího řádu Lokálnímu
partnerství.

2300/61

2301/61

1. Schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č.16/2020 Pravidla azylové
ubytovny ve Vítkově.
2. Ukládá připojit dodatek k pravidlům azylové ubytovny.
1. Schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na
účetní období 2022 dle přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá sazebník zveřejnit na webových stránkách města Vítkova.
3. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníků úhrad na rok 2023.

2302/61

1. Schvaluje sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění
pozdějších předpisů na účetní období 2022 dle přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá sazebník zveřejnit na webových stránkách města Vítkova.
3. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníků úhrad na rok 2023.

2303/61

1. Schvaluje sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti
subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Nařízení GDPR dle
přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá sazebník zveřejnit na webových stránkách města Vítkova.
3. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníků úhrad na rok 2023.

2304/61

Bere na vědomí zprávu o přípravě Participativního rozpočtu na rok 2022.
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Z: VOSV
T: 12/2027

Z: VOSV
T: 12/2021

Z: VOK
T: 12/2021
Z: VOK
T: 12/2022

Z: VOK
T: 12/2021
Z: VOK
T: 12/2022

Z: VOK
T: 12/2021
Z: VOK
T: 12/2022

2305/61

1. Schvaluje Dohodu o ukončení „Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení“
ze dne 14.9.2020 a „Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění uměleckého
vystoupení ze dne 14.9.2020“ ze dne 8.6.2021 uzavřené mezi Universal Music
s.r.o., Velvarská 1652/7, Praha 6, IČO:60469692, zastoupená
a
městem Vítkov zastoupeným Ing. Pavlem
Smolkou – starostou města.
2. Ukládá zaslat „Dohodu o ukončení Smlouvy o zajištění uměleckého
Z: VOK
vystoupení ze dne 14.9.2020 a Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění uměleckého T: 1/2022
vystoupení ze dne 14.9.2020 ze dne 8.6.2021 agentuře Universal Music.

2306/61

1. Schvaluje Slevy ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P na akce
pořádané městem Vítkov s platností od 1.ledna 2022 takto:
- ZTP - 50% slevu z ceny vstupného;
- ZTP/P - 100% slevu z ceny vstupného pro držitele průkazu, doprovod hradí
cenu vstupného v plné výši.
2. Ukládá zveřejnit na webových stránkách města, ve Vítkovském zpravodaji,
v rezervačním systému a v pokladně kina a kulturního domu.

Z: VOK
T: 1/2022

2307/61

1. Schvaluje postup při vrácení zakoupených vstupenek na akce pořádané
městem Vítkov s platností od 1. ledna 2022 takto:
- v případě zrušení nebo změny termínu akce může zákazník zakoupenou
vstupenku vrátit. Veškeré náklady spojené s administrativou tohoto výkonu
uhradí město Vítkov
- zákazník nemá nárok na vrácení vstupného v případě, že překážka vznikne na
jeho straně.
2. Ukládá zveřejnit na webových stránkách města, ve Vítkovském zpravodaji,
Z: VOK
v rezervačním systému a v pokladně kina a kulturního domu.
T: 1/2022

2308/61

1. Schvaluje bezplatné kopírování pro spolky a zájmová sdružení na území
Vítkova a v jeho místních částech s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
prostřednictvím informačního centra v rozsahu dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat spolky a zájmová sdružení o rozhodnutí.

Z: VOK
T: 12/2021

2309/61

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 29. listopadu 2021.

2310/61

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Vítkova na rok 2022
dle přílohy č. 1 předloženého návrhu.
2. Bere na vědomí rozpis rozpočtu města Vítkova na rok 2022 dle přílohy č. 2–7
předloženého návrhu.

2311/61

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2261/59 ze dne 16. 11. 2021 Smlouvu
o nájmu části pozemku, mezi Městem Vítkovem a Českou poštou, s. p., IČO
47114983, DIČ CZ 47114983, se sídlem, Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1, na pronájem části pozemku parc. č. 670/19 ostatní plocha o celkové
výměře 97 m2 (49 m2 pod stavbou parkoviště a 48 m2 pod stavbou
komunikace) v k. ú. Vítkov, za účelem umístění a provozování příjezdové
komunikace a tří parkovacích stání pro poštu Vítkov 1, za cenu 4,43 Kč bez
DPH za m2/měsíc, tj. celkem 430,- Kč bez DPH za měsíc, k nájemnému bude
připočtena DPH v zákonné výši, dle znaleckého posudku č. 549-09/2021, na
dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o nájmu se jmenovanou společností, a to nejpozději
Z: VFO
do 31. 12. 2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 12/2021
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
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2312/61

2313/61

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2270/59 ze dne 16. 11. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
bytem
Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 55
zastavěná plocha o výměře cca 6 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný
garáží pro jednostopé vozidlo, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle č. 13, odst. 4 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12.
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2263/59 ze dne 16. 11. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
,
bytem
a
, bytem
, na pronájem část pozemku parc.
2
č. 864/49 o výměře 120 m a parc. č. 864/36 trvalý travní porost o výměře 326
m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za cenu 10,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12.
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 12/2021

Z: S,VFO
T: 12/2021

2314/61

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2264/59 ze dne 16. 11. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem
,
749 01 Vítkov, na pronájem
pozemku parc. č. 791/7 zahrada o výměře 65 m2 v k. ú. Nové Těchanovice,
jako zahradu u RD, za cenu 2,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle
č. 13, odst. 4 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12.
Z: S,VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 12/2021
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2315/61

1. Bere na vědomí žádost
o pronájem částí pozemku parc.
č. 844/2 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení od roku 2012 za užívání částí
pozemků parc. č. 844/2 ostatní plocha o výměře cca 47 m 2 a parc. č. 848/1
ostatní plocha o výměře cca 63 m2, oba v k. ú. Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci, za cenu 10,- Kč/m2/rok, v celkové výši 9 900,- Kč.
3. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemků parc. č. 844/2 ostatní
plocha o výměře cca 47 m2 a část pozemku parc.č. 848/1 ostatní plocha
o výměře cca 63 m2, oba v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci,
za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
4. Ukládá zveřejnit záměr.

2316/61

Z: VFO
T: 12/2021

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2266/59 ze dne 16. 11. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem
, na pronájem části pozemku parc. č. 2594/1
trvalý travní porost o výměře cca 250 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k
rekreaci, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12.
Z: S,VFO
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 12/2021
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
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2317/61

1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 2937/1 zahrada
o výměře cca 300 m2 v k. ú. Vítkov, s
dohodou ke dni
30. 4. 2022.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti
se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 4. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k
uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.

2318/61

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2135/54 ze dne 31. 8. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č.
2937/1 zahrada o výměře cca 300 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci,
za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, účinnost od 1. 5. 2022, dle
přiloženého návrhu.
2. Schvaluje uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
30. 4. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 4/2022
Z: VFO
T: 4/2022

Z: S,VFO
T: 4/2022

2319/61

1. Bere na vědomí žádost
o pronájem pozemku parc. č. 897/4
zahrada o výměře 473 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení od roku 2012 za užívání částí
pozemků parc. č. 897/4 zahrada o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Nové Těchanovice,
jako pozemek k rekreaci, za cenu 10,- Kč/m2/rok, v celkové výši 4050,- Kč.
3. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemků parc. č. 897/4 zahrada o
výměře 473 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za cenu
10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
4. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 12/2021

2320/61

1. Bere na vědomí žádost Smíšeného pěveckého sboru, z. s., IČO 04026233,
Dělnická 1006, 749 01 Vítkov, o poskytnutí finanční dotace ve výši 29 000,Kč, na nákup praktikáblů/stupínků.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Smíšeným
pěveckým sborem, z. s., IČO 04026233, se sídlem Dělnická 1006, 749 01
Vítkov, ve výši 29 000,- Kč na nákup praktikáblů/stupínků, dle přílohy č. 2
důvodové zprávy.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Smíšeným Z: S,VFO
pěveckým sborem, z. s., a to nejpozději do 31. 12. 2021.
T: 12/2021

2321/61

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2274/59 ze dne 16. 11. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby za
úplatu v pozemcích parc. č. 1039/1 orná půda a 1044/4 ostatní plocha, oba
pozemky v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem připojení novostavby
rodinného domu na veřejný rozvod elektrické energie v rámci akce „Klokočov,
p. č. 1039/3, rozš. NN“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená
firmou TRABBAU, a. s., Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek - Místek, IČO:
28582675, bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu
služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady
nechá vypracovat budoucí oprávněná, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. 3. 2022.

Z: S,VFO
T: 3/2022

2322/61

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2275/59 ze dne 16. 11. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby za
úplatu v pozemcích parc. č. 279 a 280, obě zastavěná plocha a nádvoří, dále
281 a 307/1 obě ostatní plocha, všechny pozemky v k. ú. Vítkov za účelem
renovace stávajícího vedení NN k bytovým domům č. p. 214 a 215 v rámci
akce „Oderská 215, smyčka NN“, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená firmou TRABBAU, a. s., Kostíkovo nám. 639, 738 01 Frýdek Místek, IČO: 28582675, bude oprávněnou z věcného břemene za
jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě ve výši 2.000 Kč, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Z: S,VFO
a dohodu o umístění stavby se jmenovanou společností, a to nejpozději do
T: 3/2022
31. 3. 2022.

2323/61

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 875/16 ze dne 16. 12. 2020, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemcích parc. č. 1236
ostatní plocha a 1303/1 orná půda, obě v kat. území Vítkov, za účelem
rozšíření distribuční soustavy v rámci akce „Vítkov, p. č. 1236, rozš. kNN“,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II034/2020 společností Eltrab Group s.r.o., IČO: 05060761, DIČ: CZ05060761,
bude oprávněná z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě ve výši 4000 Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene -služebnosti
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 3. 2022.
T: 3/2022

2324/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01
Vítkov, o zakoupení pozemků parc. č. 61/2, 787/3 a 791/12 v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky parc. č. 61/2, 787/3
a 791/12 v k. ú. Nové Těchanovice z důvodu, že se na zmiňovaných
pozemcích nachází pozemní komunikace, dle důvodové zprávy.

2325/61

1. Bere na vědomí žádost
725 27
Ostrava - Plesná, o zakoupení části pozemku parc. č. 2594/1 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý
travní porost o výměře cca 500 m2 v k. ú. Vítkov – výměra bude upřesněna
geometrickým plánem, který na své náklady nechá vypracovat žadatelka, za
kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku, dle důvodové zprávy.

2326/61

1. Bere na vědomí žádost
,
746 01 Opava – Předměstí, o zakoupení části pozemku parc. č. 2331/1 v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 2331/1 trvalý
travní porost o výměře 115 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek kolem chaty
žadatelky, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny pozemku z důvodu svažitosti terénu.
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2327/61

1. Bere na vědomí žádost
Kujavy, o zakoupení části pozemku parc. č. 864/3 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 864/3 ostatní
plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek určený
jako přístup k chatě žadatele, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku, dle důvodové zprávy.

2328/61

1. Bere na vědomí žádost
,
746 01 Opava, o zakoupení pozemku parc. č. 2280/4 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 2280/4 ostatní
plocha o výměře 1888 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek kolem domu č.p. 192,
s kterým tvoří jednotný funkční celek, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny pozemku z důvodu svažitosti terénu.

2329/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01 Vítkov, o zakoupení částí pozemků parc. č. 676/14, 676/18
a 676/39 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat části pozemků parc. č. 676/14 ostatní
plocha o výměře cca 96 m2, parc. č. 676/18 orná půda o výměře cca 18 m2
a parc. č. 676/39 o výměře cca 133 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, výměra bude
upřesněna geometrickým plánem, jako pozemky kolem chaty žadatelů, za
kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.

2330/61

1. Bere na vědomí žádost
Havířov - Šumbark, o zakoupení části pozemku parc. č. 676/14 v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 676/14 ostatní
plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Nové Těchanovice – výměra bude
upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku z faktického dopadu
inženýrských sítí, dle důvodové zprávy.

2331/61

1. Bere na vědomí žádost
Vítkov,
o zakoupení pozemku parc. č. 431 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 431 o výměře 21 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu 600,- Kč/m2.

2332/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01 Vítkov, o zakoupení pozemku parc. č. 442 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 442 o výměře 24 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku ve výši 1.000,- Kč za
neoprávněné nařčení z obohacení za užívání pozemku.

2333/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01 Vítkov, o zakoupení pozemku parc. č. 445 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 445 o výměře 26 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu 600,Kč/m2.

2334/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01 Vítkov, o zakoupení pozemku parc. č. 436 v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 436 o výměře 18 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
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2335/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01 Vítkov, o zakoupení pozemku parc. č. 443 v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 443 o výměře 24 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu 600,- Kč/m2.

2336/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01 Vítkov, o zakoupení pozemku parc. č. 440 v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 440 o výměře 22 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku z důvodu, že se jedná
o pozemek (garáž), která je v zátopové oblasti.

2337/61

1. Bere na vědomí žádost
, 749 01 Vítkov, o zakoupení pozemku parc. č. 444 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 444 o výměře 22 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu 600,- Kč/m2.

2338/61

1. Bere na vědomí žádost
749 01 Vítkov, o zakoupení pozemku parc. č. 439 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 439 o výměře 23 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku z důvodu, že se jedná
o pozemek (garáž), která je v zátopové oblasti.

2339/61

1. Bere na vědomí žádost
74901 Vítkov,
o zakoupení pozemku parc. č. 434 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 434 o výměře 18 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.

2340/61

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
749 01
2
Vítkov, na koupi pozemku parc. č. 74/5 o výměře 14 m v k. ú. Vítkov, dle
geometrického plánu č. 3468 – 39 / 2020, jako pozemek pod garáží žadatelky.

2341/61

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
746 01
Opava - Předměstí, na koupi pozemku parc. č. 2331/3 o výměře 120 m 2 v k. ú.
Vítkov, dle geometrického plánu č. 3804 – 63 / 2021, jako pozemek u chaty
žadatelky.

2342/61

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
749 01 Vítkov na koupi
části pozemku parc.
o výměře 280 m2 v k. ú. Vítkov určeného k výstavbě
rodinného domu.

2343/61

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 18/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 18/2021 dle přílohy č. 1
Z: VFO
předloženého materiálu.
T: 12/2021

2344/61

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na
rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 19/2021 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
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2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro
organizaci Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494, spočívající
v navýšení provozního příspěvku o částku 342.673, -- Kč.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro
organizaci Správa bytového fondu města Vítkova, p. o., IČO: 00489557,
spočívající ve snížení investičního příspěvku o částku 350.000, -- Kč.
2345/61

Doporučuje schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým
opatřením č. 20/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2346/61

1. Bere na vědomí nabídku společnosti Československá obchodní banka, a. s., na
zhodnocení volných finančních prostředků pro Město Vítkov.
2. Bere na vědomí nabídku společnosti Česká spořitelna, a. s., na zhodnocení
volných finančních prostředků pro Město Vítkov.
3. Bere na vědomí nabídku společnosti Komerční banka, a. s., na zhodnocení
volných finančních prostředků pro Město Vítkov.
4. Doporučuje zastupitelstvu města uložit volné finanční prostředky ve výši
5.000.000,- Kč na termínovaný účet (1 měsíc) u společnosti ČSOB.

2347/61

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení manželům
, bytem
Vítkov na vybudování solárních panelů na rodinném domě
na adrese S
, Vítkov, ve výši 300 .000, -- Kč s dobou splatnosti
10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

2348/61

Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce
z Fondu rozvoje bydlení č. 202005 uzavřené mezi Městem Vítkov a panem
, dle důvodové zprávy.

2349/61

1. Rozhodla vypovědět smlouvu o kontrolní činnosti uzavřenou mezi Městem
Vítkov a
s ukončením smlouvy k 31. 12. 2023.
2. Ukládá vypovědět smlouvu o kontrolní činnosti
do 5. ledna 2022.

2350/61

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494 ze dne 26. 10. 2021 dle
předloženého protokolu.

2351/61

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181 ze dne 25. 10. 2021
dle předloženého protokolu.

2352/61

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Středisko volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, ze dne 25. 10. 2021 dle
předloženého protokolu.

2353/61

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o., IČO: 70996288, ze dne
25. 10. 2021 dle předloženého protokolu.

2354/61

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Správa bytového fondu města Vítkova, p. o., IČO: 00489557, ze dne 25. 10.
2021 dle předloženého protokolu.

2355/61

1. Bere na vědomí zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2021.
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Z: S,VFO
T: 12/2021

2. Ukládá předložit vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2022.
2356/61

Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za
rok 2021 a připravovaných akcích na rok 2022.

2357/61

1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
a gymnázium Vítkov, IČO: 69987181, na roky 2023-2024 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném
střednědobém výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý
výhled rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů do 7. ledna 2022.

2358/61

2359/61

2360/61

2361/61

2362/61

1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská
škola Vítkov, IČO: 70996288, na roky 2023- 2024 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném
střednědobém výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý
výhled rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů do 7. ledna 2022.
1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Středisko
volného času Vítkov, IČO: 73214892, na roky 2023-2024 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném
střednědobém výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý
výhled rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů do 7. ledna 2022.
1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Správa
bytového fondu města Vítkova, IČO: 00489557, na roky 2023-2024 dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o schváleném
střednědobém výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý
výhled rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů do 7. ledna 2022.
1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Technické
služby města Vítkova, IČO: 00037494, na roky 2023-2024 dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném
střednědobém výhledu rozpočtu.
3. Ukládá zveřejnit na internetové stránce příspěvkové organizace střednědobý
výhled rozpočtu dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů do 7. ledna 2022.
1. Schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, IČO: 69987181, na rok 2022 dle přílohy č. 1.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném finančním
plánu na rok 2022.
3. Ukládá zveřejnit na internetových stránkách příspěvkové organizace finanční
plán organizace dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, do 7. 1. 2022.
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Z: VOS
T: 12/2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘZŠaG
T: 7.1.2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘMŠ
T: 7.1.2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘSVČ
T: 7.1.2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘSBF
T: 7.1.2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘTS
T: 7.1.2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘZŠaG
T: 1/2022

2363/61

2364/61

2365/61

2366/61

1. Schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov, IČO:
70996288, na rok 2022 dle přílohy č. 2.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném finančním
plánu na rok 2022.
3. Ukládá zveřejnit na internetových stránkách příspěvkové organizace finanční
plán organizace dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, do 7. 1. 2022.
1. Schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Středisko volného času
Vítkov, IČO: 73214892, na rok 2022 dle přílohy č. 3.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném finančním
plánu na rok 2022.
3. Ukládá zveřejnit na internetových stránkách příspěvkové organizace finanční
plán organizace dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, do 7. 1. 2022.
1. Schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Správa bytového fondu města
Vítkova, IČO: 00489557, na rok 2022 dle přílohy č. 4.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném finančním
plánu na rok 2022.
3. Ukládá zveřejnit na internetových stránkách příspěvkové organizace finanční
plán organizace dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, do 7. 1. 2022.
1. Schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Technické služby města
Vítkova, IČO: 00037494, na rok 2022 dle přílohy č. 5.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném finančním
plánu na rok 2022.
3. Ukládá zveřejnit na internetových stránkách příspěvkové organizace finanční
plán organizace dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, do 7. 1. 2022.

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘMŠ
T: 1/2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘSVČ
T: 1/2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘSBF
T: 1/2022

Z: VOS
T: 12/2021
Z: ŘTS
T: 1/2022

2367/61

1. Bere na vědomí žádost o zrušení nájemného u nebytového prostoru na ulici
Švermova č.p. 249, po dobu rekonstrukce mostu Čermná, společnosti
V
749 01 Vítkov, po dobu konání
stavebních prací.
2. Neschvaluje žádost o zrušení nájemného po dobu rekonstrukce mostu Čermná,
společnosti
749 01 Vítkov, po dobu
konání stavebních prací.
3. Schvaluje slevu na nájmu nebytových prostor Švermova 249, 749 01 Vítkov
nájemci
749 01 Vítkov,
ve výši 75% z měsíčního nájemného po dobu rekonstrukce v období
11 - 12/2021.
4. Ukládá informovat společnost
Z: SBF,VOS
749 01 Vítkov o výsledku projednání žádosti.
T: 12/2021

2368/61

1. Bere na vědomí seznam nedobytných pohledávek Správy bytového fondu,
příspěvková organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov, ve výši 206.245,- Kč.
2. Doporučuje zastupitelstvu města Vítkov schválit odpis nedobytné pohledávky
Správy bytového fondu, příspěvková organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov,
ve výši 206.245,- Kč.

2369/61

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70996288, dle
přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70996288 dle přiloženého
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seznamu na Město Vítkov.
3. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence Mateřské školy Vítkov Husova Z: ŘMŠ
629, okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 70996288, dle důvodové
T: 12/2021
zprávy.
2370/61

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 vánočních prázdnin.

2371/61

Revokuje usnesení rady města č. 2031/52 ze dne 29. 6. 2021- ve znění
„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
ředitelkou a nájemcem.“

2372/61

Revokuje usnesení rady města č. 2032/52 ze dne 29. 06. 2021 – ve znění „
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
, ředitelkou a nájemcem.“

2373/61

Revokuje usnesení rady města č. 2033/52 ze dne 29. 06. 2021- ve znění
„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
,
ředitelkou a nájemcem“.

2374/61

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
, ředitelkou a nájemcem.
2. 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
ředitelkou a nájemcem.
3. 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
ředitelkou a nájemcem.
4. Schvaluje lhůtu splatnosti jistoty nájmu za soutěžené byty na tři měsíce od
podpisu nájemní smlouvy.
5. Ukládá informovat ředitelku SBF o rozhodnutí Rady města o schválení vzorů Z: VOS
nájemních smluv a lhůty splatnosti jistoty nájmu za soutěžené byty.
T: 12/2021

2375/61

1. Bere na vědomí uzavření burzovního obchodu, kdy jeho prostřednictvím byly
pořízeny dodávky elektrické energie pro Město Vítkov a jeho příspěvkové
organizace na období 24 měsíců.
2. Bere na vědomí Závěrkový list KBP s dodavatelem EP ENERGY TRADING,
a.s., Klimetská 1216/46, 110 02 Praha 1, IČO: 27386643, na dodávku
komodity el. energie, na období od 1.1.2022 do 31.12.2023.
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2376/61

1. Schvaluje Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 13. 1. 2012, mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov IČO:00300870 a Technickými
službami města Vítkov, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov,
IČO:00037494 ke dni 1. 1. 2022.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 13. 1. 2012, mezi
Z: S,VOS,ŘTS
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov IČO:00300870 a
T: 12/2021
Technickými službami města Vítkov, příspěvková organizace, Dělnická 705,
749 01 Vítkov, IČO:00037494 ke dni 1. 1. 2022.

2377/61

1. Schvaluje Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy ze dne 13. 1. 2012, mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov IČO:00300870 a Správou
bytového fondu města Vítkov, příspěvková organizace, Opavská 21, 749 01
Vítkov, IČO:489557 ke dni 1. 1. 2022.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 Příkazní smlouvy ze dne 13. 1. 2012, mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov IČO:00300870 a
Správou bytového fondu města Vítkov, příspěvková organizace, Opavská 21,
749 01 Vítkov, IČO:489557 ke dni 1. 1. 2022.

2378/61

2379/61

2380/61

2381/61

2382/61

1. Schvaluje změnu odpisového plánu organizace Správa bytového fondu města
Vítkova, příspěvkové organizace, IČO: 00489557, Opavská 21, Vítkov, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném odpisovém
plánu.
1. Schvaluje Smlouvu o dodávce pitné vody mezi dodavatelem Město Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zastoupení Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO:
00037494 a odběrateli v místní části Zálužné.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkov, p. o., Dělnická
705,749 01 Vítkov, o nové Smlouvě o dodávce pitné vody v místní části
Zálužné .
1. Souhlasí s Dohodou o dodávce pitné vody pro chaty napojené k vodovodní
přípojce autokempu Podhradí mezi Technickými službami města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO: 00037494 a
odběrateli v místní části Podhradí – chatová oblast u autokempu.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkov, p. o., Dělnická
705,749 01 Vítkov o souhlasu s Dohodou o dodávce pitné vody pro chaty
napojené k vodovodní přípojce autokempu Podhradí.
1. Schvaluje cenu vodného pro odběratele vody na Balatonu dle předloženého
návrhu, ve výši 55,13 Kč/m3 bez DPH, s účinností od 1. ledna 2022 včetně
každoroční úpravy cen vodného pro odběratele vody na Balatonu v částce,
která odpovídá navýšení ceny vodného SmVaK za daný kalendářní rok.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkov, p. o., Dělnická
705,749 01 Vítkov, o změně kalkulace ceny vodného vodovodu na Balaton,
s účinností od 1. ledna 2022 a každoroční úpravy cen vodného pro odběratele
vody na Balatonu v částce, která odpovídá navýšení ceny vodného SmVaK za
daný kalendářní rok.

Z: S,VOS,ŘSBF
T: 12/2021

Z: VOS
T: 12/2021

Z: VOS
T: 1/2022

Z: VOS
T: 12/2022

Z: VOS
T: 1/2022

1. Bere na vědomí Ceník výkonů těžebních a pěstebních prací v městském lese
Vítkov vydaný Technickými službami Vítkov, p. o., IČO: 00037494 na období
od 1. 1. 2022 do 30. 06. 2022.
2. Ukládá Technickým službám Vítkova, p. o., IČO: 00037494, řídit se po dobu Z: VOS,ŘTS
od 1. 1.2022 do 30. 06. 2022 tímto ceníkem.
T: 12/2021
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2383/61

1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na
období I. pololetí 2022.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období I. pololetí
2022.

2384/61

Bere na vědomí zprávu o plnění Akčního plánu rozvoje města Vítkova za rok
2021.

2385/61

1. Bere na vědomí Smlouvu č. 2021/209 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná
paliva v domácnostech ve výši 200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a paní
749 01 Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu č. 2021/209 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech ve výši 200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a
749 01 Vítkov.

2386/61

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v dotačním
programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji
v roce 2022 vyhlášeném Moravskoslezským krajem na projekt „Vítkovskem na
kole hravě“ včetně spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města.

2387/61

Bere na vědomí informaci k usnesení Rady města Vítkov č. 585/18/3 ze dne 20
8. 2019 ve znění „ Ukládá předložit zprávu o úpravách, předpokládaných
nákladech na zpracování projektové dokumentace a časovém harmonogramu
rekonstrukce stávajícího bytu správce KD (Dělnická 746).“ dle důvodové zprávy.

2388/61

1. Bere na vědomí žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o finanční příspěvek.
2. Neschvaluje finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOS
T: 6/2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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