USNESENÍ
42. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. prosince 2020 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1521/42 do č. 1576/42)
Rada města:
1521/42 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1522/42

Bere na vědomí změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala
Vítkovská Energy s.r.o., IČO 28617665, Klokočov 61, 74901Vítkov, která bude
řešit vymezení 2 zastavitelných ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren
dle návrhu na pořízení změny územního plánu.

1523/42

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování prostor pro spisovnu v roce
2020.
2. Doporučuje ke schválení zastupitelstvu města variantu II. důvodové zprávy.

1524/42

1. Schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 01/2017 o dodávce tepla a teplé
užitkové vody, uzavřené mezi dodavatelem Správou bytového fondu Města
Vítkova, příspěvkovou organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem
Městem Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 01/2017
o dodávce tepla a teplé užitkové vody.

Z: S,VOVS
T: 23.12.2020

1. Schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 02/2017 o dodávce tepla a teplé
užitkové vody, uzavřené mezi dodavatelem Správou bytového fondu Města
Vítkova, příspěvkovou organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem
Městem Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 02/2017
o dodávce tepla a teplé užitkové vody.

Z: S,VOVS
T: 23.12.2020

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

Z: VOSV
T: 12/2021

1525/42

1526/42

1527/42

1. Schvaluje Pravidla Azylové ubytovny ve Vítkově s účinností od 1. 1. 2021.
2. Ukládá zveřejnit pravidla na webových stránkách města.

1528/42

Doporučuje zastupitelstvu města schválit revizi Místního plánu inkluze 2021 2023 (Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku).

1529/42

1. Bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
(dále jen ASZ).
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu spolupráce s ASZ.

1530/42

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 2021 dle přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá sazebník zveřejnit na webových stránkách města Vítkova.
3. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníků úhrad na rok 2022.
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Z: VOSV
T: 12/2020

Z: VOSV
T: 12/2021

Z: VOK
T: 12/2020
Z: VOK
T: 12/2021

1531/42

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 2021 dle přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá sazebník zveřejnit na webových stránkách města Vítkova.
3. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníků úhrad na rok 2022.

1532/42

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 2022.

Z: VOK
T: 12/2020
Z: VOK
T: 12/2021

Z: VOK
T: 12/2020
Z: VOK
T: 12/2021

1533/42

1. Schvaluje Smlouvu na tisk a knihařské zpracování periodika Vítkovský
zpravodaj, kterou uzavírá Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov,
IČ 00300870, DIČ: CZ00300870, zastoupené Ing. Pavlem Smolkou, starostou
města a firmou Moravapress, s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Přívoz,
IČ: 25880764, DIČ: CZ25880764, kterou zastupuje
,
jednatel.
2. Ukládá starostovi předmětnou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 1/2021

1534/42

1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu mezi Krucipüsk s.r.o.,
Vojice 106, 508 01 Podhorní Újezd a Vojice zastoupenou
IČO: 05790051, DIČ: CZ05790051 a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1535/42

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 30. 11. 2020.

1536/42

1. Schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi
městem Vítkov a Bílá Holubice s.r.o., Za Humny 1357/44, 747 05 Opava –
Kateřinky, IČ 60318368 výpovědí.
2. Ukládá zaslat výpověď nájemci.

1537/42

1. Schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Vítkov
a Střediskem volného času, příspěvková organizace, ČSA 325, 747 87
Budišov nad Budišovkou, IČ 72553669 výpovědí.
2. Ukládá zaslat výpověď půjčiteli.

1538/42

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Vítkova na rok 2021
dle přílohy č. 1 předloženého návrhu.
2. Bere na vědomí rozpis rozpočtu města Vítkova na rok 2021 dle přílohy č. 2–7
předloženého návrhu.

1539/42

Doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města
Vítkova č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1. ledna 2021.

1540/42

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 16/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Z: S,VOK
T: 12/2020

Z: VOK
T: 12/2021

T: 12/2021
Z: VOK

1541/42

1542/42

1543/42

2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 16/2020 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 12/2020

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Technické služby města
Vítkova, p. o., IČO: 00037494, spočívající v poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 240.000, -- Kč na nákup lesnického navijáku.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova o změně
závazných ukazatelů.

Z: VFO
T: 12/2020

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Středisko volné času
Vítkov, p. o., IČO: 73214892, spočívající v navýšení provozního příspěvku
o 75.700, -- Kč na havarijní opravu střechy.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov o změně
závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 12/2020

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Správa bytového fondu
města Vítkova, p. o., IČO: 00489557, spočívající ve snížení investičního
příspěvku o 500.000, -- Kč, který byl určen na zhotovení ČOV v areálu
Podhradí.
2. Ukládá informovat ředitelku Správy bytového fondu města Vítkova o změně
závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 12/2020

1544/42

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizaci Středisko volné času Vítkov,
p. o., IČO: 73214892, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši
23.000, -- Kč na spolufinancování projektové dokumentace na skatepark.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov o změně
Z: VFO
závazného ukazatele.
T: 12/2020

1545/42

1. Bere na vědomí žádost ředitelky Střediska volného času, příspěvkové
organizace o příspěvek na zpracování projektové dokumentace na sportoviště
dle důvodové zprávy.
2. Souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 197.000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investic u organizace Středisko volného času Vítkov, p. o.
a s poskytnutím investičního příspěvku ve výši 23.000,-Kč na zhotovení
projektové dokumentace na sportoviště sportovního areálu Střediska volného
času Vítkov p. o.
3. Ukládá předložit výsledek výběrového řízení a návrh smlouvy na zpracování
projektové dokumentace včetně grafického návrhu.
4. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o. o přijatém
usnesení.

1546/42

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2020 rozpočtovým opatřením č. 17/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

1547/42

Nedoporučuje zastupitelstvu města koupit pozemek parc. č. 960/2 ostatní
komunikace, ostatní plocha o výměře 809 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova,
od pana
, bytem
dle důvodové
zprávy.

1548/42

Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 2130/12 zahrada
o výměře 91 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova jako pozemek tvořící jednotný
funkční celek s RD žadatele, za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2.

1549/42

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene za úplatu
v pozemcích uvedených v příloze č. 1 v k. ú. Vítkov za účelem vybudování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě „FTTH Vítkov“,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. Telco
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Z: ŘSVČ,VOS
T: 2/2021
Z: VOS
T: 12/2020

Infrastructure, s. r. o. Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČO: 08425817,
zastoupená na základě plné moci č. O-VII-3501/2019 společností InfoTel,
spol. s r. o., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, IČO: 46981071, jednatelem
společnosti
, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem, dle důvodové
zprávy.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem vybudování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě „FTTH Vítkov“
v pozemcích uvedených v příloze č. 1 v kat. území Vítkov mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, a společností Telco Infrastructure, s. r.
o. Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČO: 08425817, zastoupená na základě
plné moci č. O-VII-3501/2019 společností InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská
18, 628 00 Brno, IČO: 46981071, jednatelem společnosti
, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků
Z: VFO
uvedených v příloze č. 1 v kat. území Vítkov k bezplatnému užívání za účelem T: 2/2021
vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
„FTTH Vítkov“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu
o umístění stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků, a spol. Telco Infrastructure, s. r. o. Duhová 1531/3, 14000 Praha 4,
IČO: 08425817, zastoupená na základě plné moci č. O-VII-3501/2019
společností InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, IČO:
46981071, jednatelem společnosti
, jako stavebníkem,
v pozemcích uvedených v příloze č. 1 v kat. území Vítkov za účelem
vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
„FTTH Vítkov“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
1550/42

Doporučuje uzavřít dohodu o budoucím zrušení energetického věcného břemene
mezi Městem Vítkov, jako povinným z věcného břemene a společností AH
Energy, s. r. o, se sídlem Zahradní 1312, Malenovice, 763 02 Zlín, jako
oprávněnou z věcného břemene u pozemku parc. č. 1809/45 v katastrálním
území Vítkov o výměře 407 m2, který vznikne z pozemku parcela č. 1809/45 dle
GP č. 3265-118/2019.

1551/42

Doporučuje zastupitelstvu města schválit výmaz věcných práv – výhrady práva
zpětné koupě a předkupního práva, z nichž je oprávněno město Vítkov,
a povinna společnost Štěpán Hutník, s. r. o, Budišovská 908, 749 01 Vítkov,
IČO: 26856255, u pozemků parc. č. 3207/37 orná půda o výměře 1737 m2 a parc.
č. 3207/43 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1440 m2 v kat. území Vítkov,
dle důvodové zprávy.

1552/42

1. Revokuje usnesení rady města č. 1454/40 ze dne 27. 10. 2020: „Doporučuje:
zastupitelstvu města schválit výmaz věcných práv – výhrady práva zpětné
koupě a předkupního práva, z nichž je oprávněno město Vítkov, a povinna
, nar.
, bytem
,
2
u pozemku parc. č. 3207/36 orná půda o výměře 745 m v kat. území Vítkov,
dle přiloženého návrhu dohody“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit výmaz věcných práv – výhrady
práva zpětné koupě a předkupního práva, z nichž je oprávněno město Vítkov,
a povinna
, nar.
, bytem
, u pozemků parc. č. 3207/36 orná půda o výměře 505 m2 a parc.
č. 3207/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2 v kat. území Vítkov,
dle důvodové zprávy.
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1553/42

1554/42

1. Bere na vědomí zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2020.
2. Ukládá předložit vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2021.
1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na
období I. pololetí 2021
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období I. pololetí
2021.

Z: VOS
T: 12/2021

Z: VOS
T: 6/2021

1555/42 Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za
rok 2020 a připravovaných akcích na rok 2021.
1556/42

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČO: 70996288 dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, p.o., IČO: 70996288 dle přiloženého seznamu na Město
Vítkov.
3. Ukládá vyřadit majetek z používání a evidence z Mateřské školy Vítkov
Husova 629, okres Opava, p.o., IČO: 70996288 dle důvodové zprávy.

1557/42

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181, dle přiloženého
seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o.,
Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181 dle přiloženého seznamu na Město
Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas s vyřazením majetku Základní školy
a gymnázia Vítkov, p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO: 69987181
z evidence a používání, dle důvodové zprávy.

1558/42

1. Souhlasí s přijetím daru 1000 ks nano roušek v celkové hodnotě 18 150,- Kč
pro Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvkovou organizaci,
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, od společnosti Batist
Medical, a. s., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 288 13 936,
zastoupenou
.
2. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, zapracovat dar od
společnosti Batist Medical, a. s., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec,
IČO: 288 13 936, v hodnotě 18 150,- Kč do účetnictví školy.

1559/42

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v dotačním
programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji
v roce 2021 vyhlášeném Moravskoslezským krajem na projekt „Vítkovsko –
oblast pro rodinnou turistiku“.

1560/42 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o investiční dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt “Cyklostezka Vítkov –
Prostřední Dvůr“.
1561/42

1. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, IČO: 69987181, na rok 2021 dle přílohy č. 1
2. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov, IČO:
70996288, na rok 2021 dle přílohy č. 2.
3. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Středisko volného času Vítkov,
IČO: 73214892, na rok 2021 dle přílohy č. 3.
4. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Správa bytového fondu města
Vítkova, IČO: 00489557, na rok 2021 dle přílohy č. 4.
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Z: ŘMŠ
T: 12/2020

Z: ŘZŠaG
T: 12/2020

5. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Technické služby města Vítkova,
IČO: 00037494, na rok 2021 dle přílohy č. 5.
6. Ukládá informovat ředitele příspěvkových organizací o schválených
rozpočtech.
7. Ukládá zveřejnit na internetových stránkách příspěvkových organizací
rozpočet organizace dle § 28a odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, do 7.1.2021.
1562/42

1. Bere na vědomí žádost o schválení nákupu lesní techniky pro Technické
služby města Vítkova, p. o., IČ: 00037494, Dělnická 705, Vítkov a to
lesnického navijáku o výkonu 8,5 tuny.
2. Doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s použitím fondu investic
Technických služeb města Vítkova, p. o, IČ: 00037494, Dělnická 705, Vítkov
a to na nákup lesnického navijáku o výkonu 8,5 tuny.

1563/42

Bere na vědomí Rámcovou smlouvu o spolupráci při budování optické sítě
FTTH.

1564/42

1. Bere na vědomí zprávu o technickém stavu objektu – garáží p. č. 1648
Technických služeb města Vítkova, p. o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov,
provedenou
.
2. Ukládá předložit Radě města Vítkova návrh využití areálu TQM pro
případnou možnost přesunutí garáží a skladů Technických služeb, p. o.
Dělnická 705, Vítkov, do těchto prostor po zjištění vhodnosti a využitelnosti
tohoto objektu.

1565/42

1566/42

1567/42

1. Bere na vědomí oznámení o odstoupení od podpisu smlouvy o pronájmu
nebytových prostor ze dne 25. 11.2020 mezi Správou bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21 Vítkov – nebytové prostory
v budově č. p. 249 ulice Švermova, Vítkov a panem
.
2. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v souladu
s §39 Zákona č. 128/2000 Sb. na ulici Švermova č. p. 249 za účelem provozu
kancelářských nebo obchodních činností.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor o celkové výměře
99,97m2 v objektu domu č. p. 249, ulice Švermova, Vítkov, parcela č. 414,
s datem od l. 2.2021 za účelem provozu kancelářských nebo obchodních
činností.
1. Bere na vědomí výši zhodnocení stavu majetku města Vítkov ve výši 40.000,Kč včetně DPH u nebytových prostor – restaurace na tribuně.
2. Schvaluje zhodnocení stavu majetku města Vítkov u nebytových prostor –
restaurace na tribuně ve výši 40.000,-Kč včetně DPH. Tato částka bude
umořována z nájmu.
3. Ukládá středisku volného času, p. o. Vítkov umořit schválenou částku
z budoucího nájmu.

Z: VOS
T: 12/2020
Z: řed. PO
T: 1/2021

Z: VOS,ŘTS,S
T: 2/2021

Z: SBF,VOS
T: 12/2020

Z: ŘSVČ
T: 2021-2023

1. Schvaluje pronájem nebytových prostor na ulici Oderská 902, II. patro –
kanceláře – Smíšenému pěveckému sboru Komenský, z. s. Dělnická 1006,
749 01 Vítkov za účelem zkoušení pěveckého sboru na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou šest měsíců a s nájemným ve výši 300,-Kč/ měsíc +
energie a dohodu o společném nájmu nebytových prostor.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Technickými službami města Vítkov,
Z: VOS,ŘTS
p. o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov a Smíšeným pěveckým sborem Komenský, T: 12/2020
z. s. Dělnická 1006, 749 01 Vítkov za účelem zkoušení pěveckého sboru na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců a s nájemným ve výši 300,Kč/měsíc + energie a uzavřít dohodu o společném nájmu nebytových prostor.
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1568/42

1. Schvaluje pronájem nebytových prostor na ulici Oderská 902, II. patro –
kanceláře - paní
,
,
za účelem provozování učebny autoškoly na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou tři měsíce, s nájemným ve výši 1.990,-Kč/měsíc + energie
a dohodu o společném nájmu nebytových prostor.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Technickými službami města Vítkov,
Z: VOS,ŘTS
p. o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov a paní
,
T: 12/2020
o pronájmu nebytového prostoru na ulici
Oderská 902, 74901 Vítkov za účelem provozování učebny autoškoly na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s nájemným ve výši 1.990,-Kč/měsíc
+ energie a uzavřít dohodu o společném nájmu nebytových prostor.

1569/42

Bere na vědomí zprávu o plnění Akčního plánu rozvoje města Vítkova za rok
2020.

1570/42

1. Schvaluje v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace „Obecná
část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost“, číslo vydání 13, výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku: „Elektronická úřední deska“ v pořadí:
1. uchazeč: vegler s.r.o., Ostrava, IČO 06264352
2. uchazeč: emam s.r.o., Blansko, IČO 29284414
3. uchazeč: AV MEDIA, a.s., Praha 10, IČO 48108375
4. uchazeč: SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Brno, IČO 15548341
5. uchazeč: Infos Art s.r.o., Olomouc, IČO 25849638
6. uchazeč: DIGITÁLNÍ NOSIČE s.r.o., Ostrava, IČO 06078362
7. uchazeč: AUTOCONT a.s., Ostrava, IČO 04308697
dle přiloženého zápisu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Elektronická úřední deska“
v rámci dotačního projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností vegler s.r.o.,
Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO 06264352, za celkovou smluvní cenu
300 000,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o dílo na realizaci akce
Z: S,VOS
„Elektronická úřední deska“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 T: 12/2020
01 Vítkov, IČ 00300870 a společností vegler s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00
Ostrava, IČO 06264352, za celkovou smluvní cenu 300 000,- Kč bez DPH.
Pokud nebude uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem, nastupuje ve
schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.

1571/42

Doporučuje zastupitelstvu v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních
prostředků pro místní části Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro
místní část Prostřední Dvůr ve výši 12 480 Kč na účel uvedený v důvodové
zprávě.

1572/42

1. Bere na vědomí Stanovisko právní kanceláře KVB ke Smlouvě o spolupráci
a Plánovací smlouvě a směně pozemků s p.
.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o spolupráci, včetně přílohy č. 1 –
Plánovací smlouvy o společném postupu pro přípravu parcel k výstavbě
rodinných domů v lokalitě ul. Boženy Němcové.
3. Doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o budoucí smlouvě směnné
o výměně pozemků s p.
dle důvodové zprávy.

1573/42

1. Bere na vědomí předkládanou smlouvu o NFV mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadatelem o NFV dle přílohy a důvodové
zprávy.
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2. Doporučuje schválit předloženou smlouvu o NFV mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadatelem o NFV dle přílohy
a důvodové zprávy.
1574/42

1. Bere na vědomí právní vyjádření advokátní kanceláře k záměru převodu
majetkového podílu města na bytové družstvo.
2. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se záměrem úplatného převodu
majetkového podílu v bytových domech č.p. 32 a 33 ul. Opavská na Nájemní
bytové družstvo Vítkov.

1575/42

Rozhodla na základě Zákona o obcích č.128/2000 Sb., §102, odst.3, svěřit
starostovi města rozhodnutí o podpisu dodatku č.1 dle usnesení RM 1517/41 po
snětí záměru z úřední desky města.

1576/42

1. Bere na vědomí žádost TJ Vítkov o změnu účelovosti využití přidělené dotace.
2. Doporučuje žádost projednat ve sportovním výboru.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: S
T: 12/2020

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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