USNESENÍ
27. schůze Rady města Vítkova konané dne 18. února 2020 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 954/27 do č. 1034/27)
Rada města:
954/27 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
955/27

956/27

957/27

1. Bere na vědomí technický stav současné hasičské automobilové cisterny využívané
JSDH Vítkov.
2. Bere na vědomí návrh možností financování případného nákupu nové hasičské
automobilové cisterny pro potřeby JSDH Vítkov.
3. Ukládá zahájit prověřování reálných možností financování nákupu nové hasičské
automobilové cisterny pro potřeby JSDH Vítkov z dotací vyhlášených MV ČR,
Moravskoslezským krajem, popřípadě z vlastních zdrojů.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti OSČŽÚ za rok 2020.
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí v roce 2019.
2. Ukládá přeložit zprávu o činnosti odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí za rok 2020.

958/27

Bere na vědomí požadavek Města Vítkova na změnu územního plánu Vítkova a změny
části veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 37/1
a parc.č. 2260/1 k.ú. Vítkov na plochu bydlení individuálního dle geometrického plánu.

959/27

Bere na vědomí požadavek Města Vítkova na změnu územního plánu Vítkova a změny
části plochy veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch na pozemcích parc.č.
676/39 a parc.č. 676/14 k.ú. Nové Těchanovice, část Zálužná, na plochu pro
individuální rekreaci.

960/27

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za rok
2020.

961/27

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2020.

962/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 25.000,- Kč
organizaci Elim Opava o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na
činnost bezprostředně související s výkonem dobrovolnictví.

963/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 15.000,- Kč
organizaci EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ
25852345 na činnost bezprostředně související s provozem služby odborného sociálního
poradenství.

964/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč
organizaci EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČ
25852345 na činnost bezprostředně související s provozem Asistenčního, mediačního
a terapeutického centra.
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965/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč
organizaci Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost
bezprostředně související s provozem Domova pro seniory.

966/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 40.000,- Kč
organizaci Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost
bezprostředně související s provozem Domova se zvláštním režimem.

967/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč
organizaci Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost
bezprostředně související s provozem Chráněného bydlení.

968/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 254.000,- Kč
organizaci Středisko volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ
73214892 na činnost bezprostředně související s provozem Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Tunnel.

969/27

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 600.000,- Kč
organizaci Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČ 62351052 na činnost
bezprostředně související s provozem pečovatelské služby.

970/27

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi
městem Vítkov a obcemi Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré
Těchanovice k zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve
Vítkově v roce 2019.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávních smluv s obcemi Čermná
ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice k zajištění odchytu
opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2020.

971/27

1. Schvaluje bezplatné kopírování pro spolky a zájmová sdružení na území Vítkova
a v jeho místních částech s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 prostřednictvím
informačního centra v rozsahu dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat spolky a zájmová sdružení o rozhodnutí rady města.
3. Ukládá předložit zprávu o kopírování pro spolky.

972/27

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve výši 414.000,- Kč na zabezpečení
výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji městskou
knihovnou ve Vítkově v roce 2020.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na
rok 2020, mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.

973/27

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2020.
3. Ukládá zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce I. NP
(sálů) kulturního domu.

974/27

1. Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 2. 2020.
2. Souhlasí s využitím sportovního areálu v rámci akce Den města – Vítkov 2020
a organizačními a programovými změnami v rozsahu dle důvodové zprávy.
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3. Ukládá informovat o rozhodnutí rady města ředitelku SVČ Vítkov a předsedu TJ
Vítkov.
975/27

976/27

977/27

1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení uměleckého souboru v rámci divadelního
představení „Sexem ke štěstí“ mezi městem Vítkov a
, IČ
.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2020.
1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2020.

Z: VOK
T: 3/2020

Z: S,VOK
T: 3/2020
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T: 2/2021
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T: 2/2021

978/27

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 927/26 ze dne 28. 1. 2020 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a
, nar.
a
,
nar.
,
bytem
, na pronájem částo pozemku
parc. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Vítkov, k uložení dřeva, 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. 3. 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
T: 3/2020
o uzavření smlouvy platnosti.

979/27

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 925/26 ze dne 28. 1. 2020 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a I
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 2656 trvalý
travní porost o výměře 52 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek
k rekreaci u chaty, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2020.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
T: 3/2020
o uzavření smlouvy platnosti.

980/27

1. Rozhodla propachtovat pozemky parc. č. 347/1 zahrada o výměře 1567 m2 a parc.
č. 347/2 ostatní plocha o výměře 1234 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 500,- Kč/ha/rok,
jako pastviny pro ovce, na dobu neurčitou, přičemž výsledné pachtovné bude dle čl.
12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok.
2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat pozemky parc. č. 347/1 zahrada o výměře 1567
m2 a parc. č. 347/2 ostatní plocha o výměře 1234 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 500,Kč/ha/rok, jako pastviny pro ovce, na dobu neurčitou, přičemž výsledné pachtovné
bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok.

981/27

1. Rozhodla propachtovat pozemky:
parc. č. 137/6 orná půda o výměře 978
parc. č. 137/7 orná půda o výměře 1116
parc. č. 255/3 trvalý travní porost o výměře 2707
parc. č. 255/4 trvalý travní porost o výměře 1331
parc. č. 255/5 trvalý travní porost o výměře 7447
parc. č. 270/1 trvalý travní porost o výměře 7088
parc. č. 951 trvalý travní porost o výměře 1268
vše v k. ú. Vítkov, jako pozemky k zemědělskému hospodaření, za cenu 1200,- Kč
/ha/rok + DPH v zákonné sazbě, na dobu neurčitou.

Usnesení 27. schůze Rady města Vítkova ze dne 18.02.2020

Strana 3 (celkem 10)

Z: VFO
T: 3/2020

2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat:
parc. č. 137/6 orná půda o výměře 978
parc. č. 137/7 orná půda o výměře 1116
parc. č. 255/3 trvalý travní porost o výměře 2707
parc. č. 255/4 trvalý travní porost o výměře 1331
parc. č. 255/5 trvalý travní porost o výměře 7447
parc. č. 270/1 trvalý travní porost o výměře 7088
parc. č. 951 trvalý travní porost o výměře 1268
vše v k. ú. Vítkov, jako pozemky k zemědělskému hospodaření, za cenu 1200,- Kč
/ha/rok + DPH v zákonné sazbě, na dobu neurčitou.
982/27

1. Bere na vědomí žádost spol. Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO:
49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, jako zástavní věřitel,
o souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům parc. č. 1350/7 ostatní plocha o
výměře 945 m2 a parc. č. 1353 ostatní plocha o výměře 431 m2, se zástavcem:
, nar.
, trvale bytem
, tak jak je
navrženo v přiložené Uvěrové smlouvě č. 1192928801.
2. Doporučuje ZM souhlasit se zřízením zástavního práva k pozemkům parc. č. 1350/7
ostatní plocha o výměře 945 m2 a parc. č. 1353 ostatní plocha o výměře 431 m2, pro
spol. Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO: 49241397, se sídlem
Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, zástavní věřitel, tak jak je navrženo
v přiložené Uvěrové smlouvě č. 1192928801.

983/27

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu mezi městem Vítkov a
o výmazu předkupního práva a práva zpětné koupě k pozemku p.č. 1696/4
v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá předložit návrh dohody zastupitelstvu města

984/27

985/27

1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu za účelem stavebních úprav silnice
III/4622 Lhotka u Vítkova v pozemcích parc. č. 580/2 ostatní plocha a parc. č. st.
11/1 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Lhotka u Vítkova mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, a Správou silnic Moravskoslezského kraje,
p. o., Úprkova 795/1 702 23 Ostrava, IČO: 00095711, DIČ: CZ00095711, jako
stavebníkem.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc.
č. 580/2 ostatní plocha a parc. č. st. 11/1zastavěná plocha a nádvoří v kat. území
Lhotka u Vítkova k bezúplatnému užívání za účelem stavebních úprav silnice
III/4622 Lhotka u Vítkova.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu
o právu provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku,
a Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 795/1 702 23 Ostrava,
IČO: 00095711, DIČ: CZ00095711, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací, a to
nejpozději do 31. března 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.
1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 1723 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 3229/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace v kat. území Vítkov za účelem vybudování přípojky splaškové
kanalizace k pozemkům parc. č. 1726 zahrada, parc. č.
zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je rodinný dům
, a parc. č. 1728 zahrada, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
,
bytem
, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši Kč 3.200,- + DPH v zákonné výši.
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2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 1723
ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 3229/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem vybudování
přípojky splaškové kanalizace k pozemkům parc. č. 1726 zahrada, parc. č.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům
, a parc. č. 1728
zahrada.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o
právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku,
a
, nar.
, bytem
, jako
stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá v rámci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným, a to nejpozději
do 31. května 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.
986/27

1. Bere na vědomí nabídku na bezúplatný převod silnice III/4428 Wolkerova ul. ve
Vítkově vybudované na pozemku parc. č. 558/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
v kat. území Vítkov mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702
23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, jako dárcem,
a Městem Vítkovem jako obdarovaným.
2. Doporučuje ZM bezúplatně nabýt silnici III/4428 Wolkerova ul. ve Vítkově
vybudované na pozemku parc. č. 558/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem
Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast.
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, dle důvodové
zprávy.

987/27

1. Bere na vědomí sdělení na řešení sporu ze dne 27. 1. 2020 od
,
advokátky, se sídlem
, zmocněnec
, nar.
, bytem
, zmocnitel.
2. Rozhodlo zaplatit p.
, nar.
, bytem
, bezdůvodné obohacení za užívání oplocené části pozemku parc.
č. 10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2,88 m2 v kat. území Vítkov 3 roky
zpětně ve výši Kč 1.000,-, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje ZM prodat
, nar.
, bytem
, oplocení vybudované mezi pozemky parc. č. 10 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. 11 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 15.000,-.
4. Doporučuje ZM, v souladu s usnesením RM č. 900/25 ze dne 15. 1. 2020, koupit
2 části pozemku parc. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov
o výměrách cca 3 m2 a cca 13 m2 do vlastnictví města Vítkova od
, nar.
, bytem
, dle důvodové
zprávy. Náklady spojené s převodem ponese město Vítkov.

988/27

1. Bere na vědomí nabídku na převod pozemku parc. č. 367 ostatní plocha o výměře
166 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města od ČR - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město.
2. Nedoporučuje ZM nabýt pozemek parc. č. 367 ostatní plocha o výměře 166 m2 v kat.
území Vítkov do vlastnictví města od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové
Město, dle důvodové zprávy.
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989/27

1. Doporučuje ZM schválit žádost
, nar.
,
a
, nar.
, oba trvale bytem
, o posunutí termínu uzavření kupní smlouvy do 1 roku
po kolaudaci inženýrských sítí na prodej pozemku parc. č. 1304/3 orná půda
o výměře 1354 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby rodinného domu
v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově.
2. Bere na vědomí odstoupení
, nar.
, trvale bytem
, od uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č. 1144/1 orná půda o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově.
3. Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 1304/1 o výměře 1438 m2 , parc. č. 1144/1
o výměře 1224 m2, a parc. č. 1148/1 + parc. č. 1152/1 + parc. č. 1156/3 (jedno
stavební místo) o souhrnné výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby
rodinného domu v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově a zveřejnit s tím spojený
záměr na prodej, a to nejen na úřední desce města, ale také ve Vítkovském
zpravodaji č. 4/2020.

990/27

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 65 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek u RD žadatele
na
. ve Vítkově.

991/27

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 2/2020 dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy č. 1.

992/27

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020
rozpočtovým opatřením č. 3/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

993/27

Doporučuje schválit zastupitelstva města smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi
Městem Vítkov a organizací Technické služby města Vítkova, p. o., Dělnická 705,
Vítkov, IČO: 00037494, ve výši 2.500.000, - Kč na nákup svozového vozidla.

994/27

1. Schvaluje odpisový plán organizace Technické služby města Vítkova, p. o., IČO
00037494, na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném odpisovém plánu.
3. Ukládá čtvrtletně předložit ke schválení zřizovateli odpisový plán pro daný rok,
pokud dojde k jeho změně.

995/27 1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu organizace Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO 00037494, na roky 2020-2022 dle přílohy č. 1 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.
996/27

Doporučuje schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Správa bytového fondu města
Vítkova, p. o., Opavská 21, Vítkov, IČO:00489557.

997/27

Doporučuje schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Technické služby města Vítkova,
p. o., Dělnická 705, Vítkov, IČO: 00037494.

998/27

Doporučuje schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní škola a gymnázium
Vítkov, p. o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181.
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Z: VFO
T: 2/2020

Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘTS
T: 2020

Z: VFO
T: 2/2020
Z: ŘTS
T: 19.3.2020

999/27

Doporučuje schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřská škola Vítkov, Husova
629, okres Opava, p. o., Husova 629, Vítkov, IČO: 70996288.

1000/27 Doporučuje schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Středisko volného času Vítkov,
p. o., Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892.
1001/27 Bere na vědomí zprávu o poskytnutí individuálních dotací Radou města Vítkova na
I. pololetí roku 2020.
1002/27 Bere na vědomí zprávu o poskytnutí individuálních dotací Zastupitelstvem města
Vítkova na I pol. roku 2020.
1003/27 1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2019.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2020.

Z: VFO
T: 2/2021

1004/27 1. Bere na vědomí vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, výhled na rok 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o za rok 2020 a
výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2021.

Z: VOS
T: 2/2021

1005/27 1. Bere na vědomí zprávu týkající se jarního úklidu města Vítkova a jeho místních částí.
2. Ukládá zajistit jarní úklid města Vítkova a jeho místních částí podle předložené
zprávy.
3. Ukládá předložit návrh příprav jarního úklidu města Vítkova a jeho místních částí
v roce 2021.

Z: VOS,TS
T: 5/2020
Z: VOS
T: 3/2021

1006/27 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku školství za rok 2019 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti úseku školství za rok 2020 v působnosti Vítkova,
obce s rozšířenou působností.

Z: VOS
T: 2/2021

1007/27 1. Bere na vědomí zprávu o stavu vodovodní přípojky ATC Podhradí a návrh na snížení
spotřeby vody.
2. Ukládá dokončit kontrolu vodovodního potrubí a předložit návrh na úsporná opatření Z:
hospodaření s vodou v ATC Podhradí.
VOS,ŘTS
T: 4/2020
1008/27 1. Bere na vědomí zprávu týkající se způsobu využití turistické ubytovny na Oderské
ulici ve Vítkově.
2. Ukládá předložit finanční rozvahu předpokládaných příjmů a výdajů vyplývajících
z provozu celé budovy ubytovny na Oderské ulici ve Vítkově.
1009/27 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tis. Kč/ks od TS
Vítkov, p. o., se sídlem Dělnická č. p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě 4 909 568,Kč, dle důvodové zprávy.
1010/27 Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání dopravní komise dne 6. 2. 2020, kromě
bodu 3/3, s úpravou bodu 3/5 – dočasně přesunout radar z Vítkova na Podhradí,
s úpravou v bodě 3/8 – zvýšení rychlosti pouze ve směru výjezdu z města, kromě bodu
3/10.
1011/27 1. Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu u akce „Rekonstrukce
místní komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“ v souladu s vnitřním předpisem města č.
9/2019 Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
„Rekonstrukci místní komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: STAMEX, s. r. o. , 747 44 Březová
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Z: VOS,TS
T: 4/2020

2. uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
3. uchazeč: MONSPO services, s.r.o., Musogorského 876/2, 702 00
Ostrava
4. uchazeč: JKJ zempra, s. r.o., Jamnice 64, 746 01 Opava
5. uchazeč: STAVBY KRÁSA, s.r.o., Úvozní 573, 749 01 Vítkov
6. uchazeč: KARETA, s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
7. uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., Suvorovova 538, 742 42
Šenov u N. Jičína
dle přiložené Zprávy o otevírání a hodnocení nabídek.
3. Bere na vědomí odstoupení uchazeče STAMEX, s.r.o., 747 44 Březová 8, od plnění
veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“ doručené
zadavateli dne 10.2.2020.
4. Schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace – ul.
Úvozní, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ
00300870 a firmou BERKASTAV, s.r.o, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ
02657392, za celkovou smluvní cenu 1 961 611,- Kč bez DPH.
5. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Z: VOS
místní komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce T: 2/2020
7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou BERKASTAV, s.r.o, Nádražní 955/11,
792 01 Bruntál, IČ 02657392, za celkovou smluvní cenu 1 961 611,- Kč bez DPH.
Pokud nebude se zhotovitelem smlouva uzavřena, nastupuje ve schváleném pořadí
další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
1012/27 1. Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu: Výkon koordinátora BOZP pro
stavbu: „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – ul. Těchanovická, Vítkov“ dle
vnitřního předpisu Města Vítkova č. 9/2019 na základě provedeného průzkumu trhu.
2. Schvaluje příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP pro stavbu: „Technická
infrastruktura pro výstavbu RD – ul. Těchanovická, Vítkov“ s
, IČ
, za celkovou
smluvní cenu 68 000,- Kč vč. DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP
stavebníka pro stavbu: „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – ul.
Těchanovická, Vítkov“ s B
, IČ
, za celkovou smluvní cenu 68 000,- Kč vč. DPH.

Z: S,VOS
T: 2/2020

1013/27 1. Schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a Správou bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov, IČO: 00489557.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Městem
Z: VOS
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a Správou bytového
T: 2/2020
fondu města Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov, IČO:
00489557.
1014/27 1. Schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a Technickými službami města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO: 00037494.
Z: VOS
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO: 00300870 a Technickými
T: 2/2020
službami města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO:
00037494.
1015/27 1. Bere na vědomí žádost zhotovitele o úpravu platebních podmínek předání díla zpracování projektové dokumentace stavby „Regenerace brownfieldu na parc.
č. 718/1, k. ú. Vítkov“.
2. Schvaluje schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a
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, IČ
.
3. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
aI
, IČ
.
1016/27 1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor budovy na ulici
Wolkerova čp. 890 o velikosti 199,34 m2, na pozemku parc. č. 670/1 v k. ú. Vítkov
za účelem provozování lékárny.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.
1017/27 1. Schvaluje mzdový výměr ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace, se sídlem Opavská 21, 74901 Vítkov, paní Zdeňce
Novákové dle důvodové zprávy s účinnosti od 1. března 2020.
2. Ukládá předat mzdový výměr ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace, se sídlem Opavská 21, 749 01 Vítkov, paní Zdeňce
Novákové s účinnosti od 1. března 2020.
1018/27 1. Schvaluje mzdový výměr řediteli Technických služeb města Vítkova, příspěvková
organizace, se sídlem Dělnická 705, 749 01 Vítkov, panu Mgr. Petrovi Fraňkovi dle
důvodové zprávy s účinnosti od 1. března 2020.
2. Ukládá předat mzdový výměr řediteli Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 705, 749 01 Vítkov, panu Mgr. Petrovi
Fraňkovi s účinnosti od 1. března 2020.
1019/27 Ukládá předložit systém odměňování pracovníků TS Vítkov a SBF Vítkov

1020/27 1. Bere na vědomí zápis z 10. jednání sportovního výboru konaného dne 12. 2. 2020.
2. Ukládá přizvat ředitelku SVČ k projednávání pronájmu areálu minigolfu ve Vítkově.

Z: S,VOS
T: 2/2020

Z: VOS
T: 3/2020

Z: VOS
T: 2/2020

Z: VOS
T: 2/2020
Z: ŘSBF,
ŘTS, S
T: 5/2020
Z: VOS
T: 3/2020

1021/27 1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2019 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce Z: VOS
na místních komunikacích v roce 2020 ve Vítkově a jeho místních částech.
T: 2/2021
1022/27 1. Schvaluje plán oprav na místních komunikacích na rok 2020 dle důvodové zprávy
ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit plán oprav na místních komunikacích v roce 2021 ve Vítkově
a jeho místních částech.
1023/27 Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2019.
1024/27 Bere na vědomí písemnou rezignaci p.

na člena kulturní komise.

1025/27 1. Bere na vědomí 1.aktualizaci Akčního plánu rozvoje města Vítkova na období 2019 –
2022 dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova
na období 2019 – 2022 dle důvodové zprávy.
1026/27 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních
částech města Vítkova v roce 2019.
1027/27 1. Bere na vědomí Plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2019.
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Z: VOS,DK
T: 2/2021

2. Bere na vědomí Rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2020.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2020 a Rozpočet fondu na rok 2021

Z: T
T: 2/2021

1028/27 Schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 1.3.2020.
1029/27 1. Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského úřadu
ve Vítkově v pracovním poměru na 78 pracovníků od 01.04.2020 a nad tento počet
umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.
2. Zřizuje jedno pracovní místo v odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí na úseku speciálního stavebního úřadu.
3. Ukládá předložit aktualizovaný organizační řád, platný od 1.4.2020.

Z: T
T: 31.3.2020

1030/27 1. Bere na vědomí předkládanou smlouvu o NFV mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadatelkou o NFV dle příloh a důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu o NFV mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadatelkou o NFV dle příloh a
důvodové zprávy.
1031/27 1. Schvaluje Smlouvu o spolupráci při získávání meteorologických dat mezi městem
Vítkovem a společností ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53.
2. Ukládá podepsat smlouvu se společností ČEZ, a.s..

Z: S,VOS
T: 2/2020

1032/27 1. Bere na vědomí zápis do kroniky města Vítkova za rok 2018.
2. Pověřuje
, pracovnici oddělení kultury MěÚ Vítkov dohledem při Z: VOK
nahlížení občanů do městských kronik v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb.,
o kronikách obcí.
1033/27 1. Bere na vědomí zápis z letopisecké komise ze dne 6. 1. 2020.
2. Schvaluje plán práce letopisecké komise na rok 2020.
1034/27 Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Vrbového pro členy rady na březen 2020.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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