USNESENÍ
59. schůze Rady města Vítkova konané dne 16. listopadu 2021 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2255/59 do č. 2280/59)
Rada města:
2255/59 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2256/59

1. Schvaluje Pravidla pro zveřejňování na inzertní vývěsce.
2. Ukládá Pravidla zveřejnit na webových stránkách města Vítkova.

Z: VOK
T: 11/2021

2257/59

1. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné
vyhlášky města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
vymezených veřejných prostranstvích v souvislosti s konáním akce Rozsvícení
vánočního stromu 27. 11. 2021.
2. Pověřuje starostu města Vítkova vydáním rozhodnutí.
Z: S,VOK
T: 11/2021

2258/59

1. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné
vyhlášky města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
vymezených veřejných prostranstvích v souvislosti s konáním akce Zpívání u
jesliček 11. 12. 2021.
2. Pověřuje starostu města Vítkova vydáním rozhodnutí.

2259/59

1. Bere na vědomí možnost spolufinancování výměny neekologických kotlů
v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací MŽP ČR.
2. Nedoporučuje, aby se město spolupodílelo na spolufinancování výměny
neekologických kotlů.

2260/59

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 4. 11.
2021.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 4. 11.
2021.
3. Rozhodla přidělit soutěžené byty takto:
Byt č. 7 Oderská 214 p.
.
Byt č. 18 Oderská 215 p.
.
Byt č. 4 Náměstí Jana Zajíce 14 p.
.
4. Schvaluje pořadí náhradníků dle důvodové zprávy.
5. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí rady města.

2261/59

2262/59

1. Rozhodlo zveřejnit záměr pronajmout část 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Bere na vědomí žádost
o změnu nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost v k. ú. Vítkov.
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Z: S,VOK
T: 11/2021

Z: VOS
T: 11/2021

Z: VFO
T: 11/2021

2. Neschvaluje změnu účelu nájemní smlouvy.
3. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.

Z: VFO
T: 12/2021

2263/59

1. Bere na vědomí žádost
o pronájem části pozemku
parc. č. 864/49 o výměře 120 m2 a parc. č. 864/36 trvalý travní porost
o výměře 326 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 864/49 o výměře
120 m2 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 11/2021

2264/59

1. Bere na vědomí žádost
o pronájem pozemku parc.
2
č. 791/7 zahrada o výměře 65 m v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 791/7 zahrada
o výměře 65 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako zahradu, za cenu 2,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle č. 13, odst. 4 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr.

2265/59

2266/59

2267/59

2268/59

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2184/56 ze dne 5. 10. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
bytem
na pronájem parc. č. 156/2 ostatní plocha
o výměře cca 74 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- 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 jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12.
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Bere na vědomí žádost
o pronájem částí pozemku parc.
č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 250 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodlo zveřejnit záměr pronajmout část 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.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2186/56 ze dne 5. 10. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku
parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 40 m 2 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 jmenovaným, 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. 2187/56 ze dne 5. 10. 2021
nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar
bytem
, na pronájem
části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře cca 30 m 2 v k. ú.
Vítkov, jako pozemek k rekreaci, za cenu 10,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné
nájemné bude dle č. 13, odst. 4 Majetkových zásad 400,- Kč/rok na dobu
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neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12.
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
2269/59

1. Bere na vědomí žádost
o pronájem částí pozemku parc.
č. 2331/1 trvalý travní porost o výměře cca 10 m 2 v k. ú. Vítkov.
2. Nesouhlasí s pronájmem části pozemku pozemku parc. č. 2331/1 trvalý travní
porost o výměře cca 10 m2 v k. ú. Vítkov.
3. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.

Z: S,VFO
T: 12/2021

Z: VFO
T: 12/2021

2270/59

1. Rozhodlo zveřejnit záměr pronajmout část 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.
2. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 11/2021

2271/59

1. Bere na vědomí informaci o provedených veřejnosprávních kontrolách
v příspěvkových organizacích města v r. 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o veřejnosprávních kontrolách včetně všech protokolů
a námitek vůči nim uplatněných.
3. Ukládá předložit informace týkající se poskytnutých příspěvků zřizovatele za
r. 2020 a r. 2021 pro SBF a TS ve vazbě na objem mzdových prostředků těchto
organizací, k posouzení záměru přechodu na odměňování dle zák. č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

2272/59

Bere na vědomí zprávu o řešení problematiky bezdůvodného obohacení.

2273/59

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
,
oba trvale bytem
, na zřízení věcného břemene
v pozemku parc. č. 2691/1, v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem uložení
inženýrských sítí vody a plynu, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby za úplatu
v pozemku parc. č. 2691/1 ostatní plocha, v kat. území Klokočov u Vítkova,
za účelem uložení inženýrských sítí vody a plynu, kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene, a manželé
a
oba trvale bytem
budou oprávněnými
z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechají vypracovat budoucí
oprávnění.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemků parc.
č. 2691/1 ostatní plocha v kat. území Klokočov u Vítkova, za účelem uložení
inženýrských sítí vody a plynu v rámci stavby „Novostavba RD Klokočov“.

2274/59

1. Bere na vědomí žádost 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, na zřízení věcného břemene v pozemcích parc.
č. 1039/1 a 1044/4, oba pozemky v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem
připojení novostavby rodinného domu na veřejný rozvod elektrické energie,
dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti 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.
, rozš.
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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.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemků parc. Z: S,VFO
č. 1039/1 orná půda a 1044/4 ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Klokočov u T: 12/2021
Vítkova, za účelem připojení novostavby rodinného domu na veřejný rozvod
elektrické energie v rámci akce „Klokočov, p. č.
, rozš. NN“.
2275/59

1. Bere na vědomí žádost 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, na zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č.
279, 280, 281 a 307/1, všechny pozemky v k. ú. Vítkov, za účelem renovace
stávajícího vedení NN k bytovým domům č. p. 214 a 215, dle důvodové
zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti 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 důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemků parc.
č. 279 a 280, obě zastavěná plocha a nádvoří, dále parc. č. 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“.

Z: S,VFO
T: 12/2021

2276/59

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
na zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 668/1, v k. ú. Vítkov,
za účelem vybudování kanalizační přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2169/56 ze dne 5. 10. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti a dohodu o právu umístit
a provést stavbu za úplatu v pozemku parc. č. 668/1 ostatní plocha – silnice,
v kat. území Vítkov za účelem vybudování kanalizační přípojky v rámci akce
„Novostavba kanalizační přípojky pro RD č. p.
na parc. č.
, k. ú.
Vítkov“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a
, trv. bytem
, 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.
3. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti a
Z: S,VFO
dohodu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to nejpozději do
T: 1/2022
31. 1. 2022.

2277/59

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 17/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 17/2021 dle přílohy č. 1
Z: VFO
předloženého materiálu.
T: 12/2021
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2278/59

Bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit u Města Vítkov, IČO:
00300870, provedené dne 26. 10. 2021 dle předloženého zápisu.

2279/59

1. Souhlasí s nákupem vánočního osvětlení z finančních prostředků osadního
výboru Podhradí ve výši dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat předsedu OV Podhradí.

2280/59

Z: MS
T: 11/2021

1. Souhlasí s krátkodobým uzavřením provozovny České pošty ve Vítkově dne
18. 11. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin.
2. Souhlasí s krátkodobým uzavřením provozovny České pošty v Klokočově dne
23. 11. 2021.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 59. schůze Rady města Vítkova ze dne 16. 11. 2021

_______________________________
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místostarosta
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