USNESENÍ
1. schůze Rady města Vítkova konané dne 3. listopadu 2022 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1/1 do č. 54/1)
Rada města:
1/1
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města včetně přecházejících úkolů
z předchozích volebních období.
2/1

Ukládá předložit přehled pověření zaměstnanců MěÚ k zastupujícím činnostem
a k schvalování.

3/1

1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek v souladu s vnitřním
předpisem Městského úřadu ve Vítkově č. 2/2022 Závazná pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek u zakázky "vlany - technika".
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„vlany-technika“ v pořadí:
1. uchazeč: Autocont, a.s.
2. uchazeč: Otyr, s.r.o.
3. uchazeč: Data Protection Delivery Center,s.r.o.
3. Schvaluje kupní smlouvu č.j. RCJ-220108 na zakoupení techniky pro
segmentaci sítě v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřené mezi firmou
Autocont a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 336 174,30 Kč, včetně
DPH.
4. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu č.j. RCJ-220108 na zakoupení Z: S,VVS
techniky pro segmentaci sítě s firmou Autocont a.s. se sídlem: Hornopolní
T: 11/2022
3322/34, 702 00 Ostrava.

4/1

Bere na vědomí informační zprávu OSČŽÚ týkající se svatebních obřadů
a příspěvků osobám, jejichž přítomnost je u občansko-společenských aktů
a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města) nezbytná, na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní účastí u těchto obřadů.

5/1

1. Jmenuje dle „Pravidel pro vydávání Vítkovského zpravodaje“ členy redakční
rady na volební období 2022-2026:
Mgr. Jakuba Cihláře, starostu města;
;
;
;
;
;
.
2. Ukládá informovat členy redakční rady o jmenování.

6/1

Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
702 18 Ostrava ve výši 612.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí
knihoven v MSK městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2023.

7/1

1. Schvaluje konání charitativní sbírky, která se bude konat 26. 11. 2022 pro
vybraného občana
.
2. Pověřuje vedoucí odboru kultury
, jednat jménem města
Vítkova ve věcech charitativní sbírky pro vybraného občana města Vítkova
a jeho místních části, konané dne 26. 11. 2022 ve Vítkově.
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Z: T
T: 1/2023

Z: VOVVS
T: 11/2022

3. Ukládá oznámit krajskému úřadu Moravskoslezského kraje konání sbírky.
8/1

9/1

Z: VOK
T: 11/2022

1. Souhlasí s přijetím dotace pro Středisko volného času Vítkov, p. o. ve výši
188 000 Kč na dokrytí financování sociálních služeb NZDM Tunnel Vítkov
a SASRD Vítkov pro rok 2022.
2. Ukládá ředitelce Střediska volného času podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem a Střediskem volného času Vítkov, p. o., kterým se
navyšuje dotace z částky 2 415 000,- Kč na částku 2 603 000 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit Smlouvu o výpůjčce
gynekologického nábytku a kolposkopu mezi Městem Vítkov a
se sídlem
,
,7
IČO
.

,

10/1

Souhlasí se zakoupením služebního vozidla pro potřeby pracovníků orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.

11/1

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě žádosti, kterou
podal vlastník pozemku paní
, na změnu zemědělské plochy na
pozemku parc.č. 2441/1 k.ú. Vítkov na plochu pro výrobu a skladování – výroba
energie za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny.
2. Doporučuje ZM schválit variantu č. 1 dle důvodové zprávy.

12/1

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal
zastupující vlastníky 4 nemovitostí, na změnu části pozemku
parc.č. 590/1 k.ú. Nové Těchanovice z plochy lesní na plochu rodinné rekreace.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové
zprávy.

13/1

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podala paní
, na změnu pozemku parc.č. 3186/9 k.ú. Vítkov
z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou vesnickou.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle důvodové
zprávy.

14/1

1. Bere na vědomí povinnost určení člena zastupitelstva (určeného zastupitele) pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu a změn územního
plánu Vítkova.
2. Doporučuje určit
jako zastupujícího zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem územního plánu.

15/1

Nedoporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města
Vítkova o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností
od 1. ledna 2023.

16/1

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 15/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 15/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

17/1

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času
Vítkov, p. o., IČO:73214892, a to poskytnutí investičního příspěvku ve výši
110.000, -- Kč na zpracování a vyhlášení výběrového řízení na minigolf a na
zpracování projektové dokumentace na revitalizaci tribuny.
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Z: ŘSVČ
T: 12/2022

Z: VFO
T: 11/2022

2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov o změně závazného
ukazatele.
18/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2022 rozpočtovým opatřením č. 16/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

19/1

Bere na vědomí výsledky kontrol nahrazující interní audit u Města Vítkova,
IČO: 00300870, provedené dne 24. 8. 2022 a dne 12. 10. 2022 dle předložených
zápisů.

20/1

1. Bere na vědomí žádost

, trvale bytem
, nar.
, trvale
bytem
a
, nar.
, trvale
bytem
, na pronájem části pozemku parc.
č. 346/2 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
, na pronájem části
pozemku parc. č. 346/2 ostatní plocha o výměře cca 7,5 m2 (6 m x 1,12 m)
v k. ú. Vítkov.
3. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 346/2 ostatní plocha v k. ú.
Vítkov.
4. Ukládá informovat žadatele o usnesení rady města.

Z: VFO
T: 11/2022

, nar.

,

Z: VFO
T: 12/2022

5. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 346/2 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Vítkov, od roku 2018 do doby
zpřístupnění pozemku.
21/1

1. Bere na vědomí žádost Českého rybářského svazu, z. s., územního svazu pro
Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, se sídlem Jahnova 890/14, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, na změnu ve stávající nájemní smlouvě.
2. Rozhodla zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 27. 10. 2010
na pronájem parc. č. 2302 vodní plocha o výměře 34 524 m 2 v kat. území
Vítkov, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, kde dojde v období od 1. 9.
do 30. 6. k rozšíření rybářského revíru na pravém břehu Balatonu pro děti a
mládež rybářského kroužku ČRS MO Vítkov.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 12/2022

22/1

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 503/1 ostatní plocha
o výměře cca 130 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 503/1 ostatní plocha o výměře cca
120 m2 v k. ú. Vítkov, k uložení dřeva a příležitostnému parkování, za cenu 3,Kč/m2/rok.
3. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí rady.
Z: VFO
T: 12/2022

23/1

1. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 580/1 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, od doby
nabytí nemovitosti, tj. od roku 2018 do roku 2022 ve výši 2000,- Kč, dle
důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2937/74 ze dne 30. 8. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
a
, nar.
, oba
, na pronájem
části pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Lhotka
u Vítkova, jako zahrádku, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
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3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení T: 12/2022
RM o uzavření smlouvy platnosti.
24/1

1. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 580/1 ostatní plocha o výměře cca 180 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, za období
2012 - 2022 ve výši 2800,- Kč, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2938/74 ze dne 30. 8. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha o
výměře cca 180 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrádku, na dobu neurčitou,
dle přiloženého návrhu.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení T: 12/2022
RM o uzavření smlouvy platnosti.

25/1

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2939/74 ze dne 30. 8. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a manž.
, nar.
,
bytem
a
, nar.
,
bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 662/8
ostatní plocha o výměře cca 44 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k
rekreaci, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení T: 12/2022
RM o uzavření smlouvy platnosti.

26/1

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, bytem
na změnu ve stávající nájemní smlouvě.
2. Rozhodla neschválit změnu ve stávající nájemní smlouvě, na části pozemku
parc. č. 1807/1 zahrada v kat. území Vítkov.
3. Ukládá informovat žadatelku o rozhodnutí rady.

27/1

28/1

1. Rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č. 1708/2 orná půda a části parc.
č. 1706/44 ostatní plocha o celkové výměře 287 m2 v k. ú. Vítkov, s manž.
, nar.
a
, nar.
, oba
bytem
, dohodou ke dni 31. 12. 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
jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.

Z: VFO
T: 12/2022

Z: S,VFO
T: 12/2022
Z: VFO
T: 12/2022

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý travní
porost o výměře cca 1000 m2 v k. ú Vítkov, jako zahradu.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní
porost o výměře cca 1000 m2 v k. ú Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou, od 1. 1. 2023.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 12/2022
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29/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku parc. č. 3083/1 orná
půda o výměře 910 m2 v k. ú. Vítkov, pozemek je ve vlastnictví
, trv. bytem
, za kupní cenu ve výši 30,2
Kč/m , v rámci akce cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr.

30/1

1. Bere na vědomí žádost

31/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a manželi
, nar.
a
nar.
, oba trvale bytem
, na prodej
pozemků parc. č. 26/1 zahrada o výměře cca 1954 m 2, 26/2 ttp o výměře cca 100
m2 a 26/3 ttp o výměře cca 81 m2 v kat. území Nové Těchanovice, za kupní cenu ve
výši 150,- Kč/m2 na části pozemků o výměře 1035 m2 a 105,- Kč/m2 na část
pozemku parc. č. 26/1 o výměře 1100 m2, za celkovou kupní cenu celkem
270.750,- Kč, dle důvodové zprávy.

32/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na prodej pozemku parc. č. 2594/71 trvalý travní porost o výměře 393 m2,
dle geometrického plánu č. 3865 - 89 / 2022, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 na
část pozemku o výměře 300 m2 a 525,- Kč/m2 na část pozemku o výměře 93 m2, za
celkovou kupní cenu celkem 273.825,- Kč, dle důvodové zprávy.

33/1

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o koupi 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
, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvod. zprávy.

34/1

1. Bere na vědomí žádost

, nar.
, trvale bytem
, na vrácení kupní ceny pozemku parc. č. 462/14
o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže z důvodu, že
na parcele není možné stavět jakoukoliv stavbu.
2. Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 1502/26 ze dne 15. 6.
2022 „1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1455/25 ze dne 4. 5. 2022, kupní
smlouvu mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale
bytem
, na pozemek parc. č. 462/14 o výměře 22
m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.“
3. Doporučuje vrátit kupní cenu ve výši 13.200,- Kč panu
,
nar.
, trvale bytem
z důvodu, že na
pozemku není možná realizace žádné stavby.

, nar.

, trvale bytem
, o koupi části pozemku parc.

č. 2594/1, trvalý travní porost, v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.
č. 2594/1 ttp o výměře cca 335 m2 v kat. území Vítkov, jako zahrada
u rekreačního objektu
, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.
35/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trv. bytem
,
na koupi pozemků parc. č. 45/1, 68, 74 a 1000 o celkové výměře 1560 m2 v k. ú.
Nové Těchanovice, jako pozemky na výstavbu rodinného domu, za kupní cenu ve
výši 234.000,- Kč, dle důvodové zprávy.
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36/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na prodej pozemku parc. č. 558/3 ostatní plocha o výměře 207 m2, dle
geometrického plánu č. 3847 - 50 / 2022, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 na
část pozemku o výměře 202 m2 a 420,- Kč/m2 na část pozemku o výměře 5 m2, za
celkovou kupní cenu celkem 123.300,- Kč, dle důvodové zprávy.

37/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a
, nar.
, trvale bytem
, na
směnu části pozemku parc. č. 576 ttp (díl „b“) o výměře 6 m 2 za pozemek parc.
č. 558/5 ostatní plocha o výměře 53 m2, s doplatkem ve výši 27.300,- Kč ve
prospěch města, dle geometrického plánu č. 3847 - 50 / 2022, dle důvodové
zprávy.

38/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkov
a manželi
, nar.
a
, nar.
,
oba trv. bytem
, na koupi pozemků parc. č. 2258/4
o celkové výměře 452 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako pozemek zahrady u
rodinného domu, za kupní cenu ve výši 67.800,- Kč, dle důvodové zprávy.

39/1

1. Bere na vědomí žádost manželů
, trv. bytem
a
, trv. bytem
, jako
zástavců, o souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku parc. č. 1144/1
zahrada o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov, pro zástavního věřitele
společnost Česká spořitelna a. s., Praha, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ
140 00 Praha 4, IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení zástavního práva k pozemku
parc. č. 1144/1 zahrada o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov, pro zástavního
věřitele společnost Česká spořitelna a. s., Praha, se sídlem Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261.

40/1

Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce
z Fondu rozvoje bydlení č. 202205 uzavřené mezi Městem Vítkov a p.
a p.
, oba bytem
, dle důvodové zprávy.

41/1

1. Schvaluje Dodatek č. 4 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.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 4 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.

42/1

43/1

1. Schvaluje Dodatek č. 4 Pachtovní smlouvy ze dne 12. 9. 2016, 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.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 4 Pachtovní smlouvy ze dne 12. 9. 2016, 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.
1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem
Opavská č. p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
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2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem
Opavská č. p. 21, IČ: 00489557a škody na majetku města.
44/1

Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova p. o., o provozu
městského koupaliště v roce 2022.

45/1

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2022/2023.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2023/2024.

46/1

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě na zimní údržbu komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2022/2023.
2. Ukládá řediteli Technických služeb zabezpečit zimní údržbu komunikací ve
Vítkově a jeho místních částech dle důvodové zprávy a podat zprávu RM.
3. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve
Vítkově a jeho místních částech v období 2023-2024.

47/1

Bere na vědomí navýšení kalkulované ceny za opravy bytů a nebytových prostor
předkládané Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace,
IČO: 00489557, k 01. 01. 2023.

48/1

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od Obce Radkov, Radkov 58, 747
84, IČO 00635383, pro Středisko volného času Vítkov, příspěvkovou
organizaci, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, ve výši 1.500,- Kč
pro Mažoretky SVČ Vítkov na účast na Mistrovství světa v mažoretkovém
sportu v Zagrebu.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat finanční dar od Obce Radkov, IČO 00635383,
ve výši 1.500,- Kč do rozpočtu a účetnictví SVČ, příspěvkové organizace.

49/1

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od společnosti Vítkovské Ympulsy,
o.p.s., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 02638941 pro Středisko volného
času Vítkov, příspěvkovou organizaci, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO
73214892, ve výši 20.000,- Kč na nákup herního prvku dle vlastního výběru do
SVČ Vítkov.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat finanční dar společnosti Vítkovské Ympulsy,
o.p.s., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 02638941, ve výši 20 000,- Kč do
rozpočtu a účetnictví SVČ, příspěvkové organizace.

50/1

1. Bere na vědomí žádost organizace Technické služby města Vítkova, p. o., IČO:
00037494 o navýšení provozního příspěvku o částku 155 654,-Kč na úhradu
nákladů právního zastoupení v soudním sporu se společností Kareta s.r.o.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Technickým službám města Vítkova,
p. o., IČO: 00037494 navýšení provozního příspěvku o částku 155 654,-Kč na
úhradu nákladů právního zastoupení v soudním sporu se společností Kareta s.r.o.

51/1

1. Bere na vědomí žádost organizace Technické služby města Vítkov, p. o., IČO:
00037494 o navýšení provozního příspěvku o částku 240 790,-Kč na nákup 10ks
kontejnerů na plasty a 25ks kontejnerů na komunální odpad pro potřeby občanů
města Vítkova.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení provozního příspěvku
o částku 240 790,-Kč na nákup 10ks kontejnerů na plasty a 25ks kontejnerů na
komunální odpad pro potřeby občanů města Vítkova.

52/1

Bere na vědomí informaci Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO 69987181 o příspěvku z Fondu
Nadace Terezy Maxové dětem pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků
a studentů v ČR, ve výši 10 799,- Kč.
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53/1

1. Bere na vědomí informaci o dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1261/C1/2022
o poskytnutí prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2022 na akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ – ISPROFOND
5818510060 ve výši 5 922 341,- Kč.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č.
1261/C1/2022 o poskytnutí prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022 na akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ –
ISPROFOND 5818510060 ve výši 5 922 341,- Kč.

54/1

1. Bere na vědomí stížnost stavebníků z ul. Slunečná ze dne 23. 5. 2022.
2. Bere na vědomí stanovisko
, advokáta, k věci stížnosti
ze dne 23. 5. 2022.
3. Doporučuje zastupitelstvu města neschválit slevu 10 % z kupní ceny pozemků
v lokalitě Vítkov – Slunečná dle důvodové zprávy.

_______________________________
Mgr. Jakub Cihlář
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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