USNESENÍ
66. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2556/66 do č. 2594/66)
Rada města:
2556/66 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2557/66

1. Schvaluje výši vstupného na akci Den města – Vítkov 2022 dle návrhu č. 1
v důvodové zprávě.
2. Schvaluje, že vstupenky zakoupené v předprodeji nelze vrátit zpět
prodávajícímu.
3. Ukládá zahájit předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov a internetu od
1. 4. 2022 do 20. 5. 2022.
4. Schvaluje vydání vstupenek pro pořadatele dobrovolníky.

Z: VOK
T: 3/2022
Z: VOK
T: 6/2022

2558/66

1. Rozhodla pronajmout nebytové prostory části kina Panorama Vítkov (1. NP),
Komenského 139, 749 01 Vítkov, st. p. 1759, o výměře 15 m2 vč. vybavení za
účelem provozování občerstvení pro návštěvníky kina s možností pronájmu od
1. 5. 2022.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor části kina Panorama
Z: VOK
Vítkov (1. NP), Komenského 139, 749 01 Vítkov, st. p. 1759, o výměře 15 m2 T: 3/2022
vč. vybavení za účelem provozování občerstvení pro návštěvníky kina
s možností pronájmu od 1. 5. 2022.

2559/66

1. Schvaluje zlevnění knihy Jan Zajíc, autor Branislav Dorko ze stávající ceny
311 Kč na 200 Kč vč. 10% DPH s platností od 1. 4. 2022.
2. Schvaluje zlevnění knihy Historie tělovýchovy a sportu, autor Branislav Dorko
ze stávající ceny 150 Kč na 80 Kč vč. 10% DPH s platností od 1. 4. 2022.
3. Ukládá informovat občany o nových cenách knih.
Z: VOVVP
T: 4/2022

2560/66

1. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Na kole dětem –
nadační fond Josefa Zimovčáka.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi městem Vítkov a Na
kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, Veselí nad
Moravou, IČO 29235715.
3. Schvaluje užití městského znaku pro účely projektu „Na kole dětem“.
4. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

2561/66

2562/66

2563/66

T: 03/2022
Z: S, VOVVP

1. Bere na vědomí inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
majetku města k 31. 12. 2021.
2. Ukládá předložit inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
majetku města za rok 2022.

Z: VFO
T: 4/2023

1. Schvaluje plán účetních odpisů dlouhodobého majetku města Vítkova pro
rok 2022 dle přílohy k důvodové zprávě.
2. Ukládá předložit radě města plán účetních odpisů dlouhodobého majetku
města Vítkova pro rok 2023.

Z:VFO
T:4/2023

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako předzahrádka
u RD žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 197/1 v k. ú.
Jelenice, jako předzahrádka u RD žadatele, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.
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2564/66

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako
předzahrádka u RD žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města směnit část pozemku parc. č. 197/1, který
bude sloužit jako předzahrádka u RD žadatele, za část pozemku parc. č. st. 8,
který bude sloužit jako komunikace, obě v k. ú. Jelenice, rozdíl výměr bude
dorovnán doplatkem kupujícího za cenu ve výši 150,- Kč/m2.

2565/66

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 197/1 v k. ú. Jelenice, jako
předzahrádka u RD žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 197/1 v k. ú.
Jelenice, jako předzahrádka u RD žadatele, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.

2566/66

1. Bere na vědomí doplnění žádosti
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 864/49
v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Bere na vědomí geometrický plán č. 621 – 146 / 2021.
3. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 864/49 trvalý
travní porost o výměře 66 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, dle geometrického
plánu, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.
4. Doporučuje zastupitelstvu města schválit slevu 30% z kupní ceny na část
pozemku o výměře 51 m2 a to kvůli svažitosti terénu.

2567/66

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemků parc. č. 864/11 a 864/49
v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat části pozemku parc. č. 864/11
a 864/49 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek u chaty
žadatelky, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 po změně územního plánu.
3. Ukládá požádat o změnu územního plánu, která se bude týkat parc. č. 864/11
Z: S,VFO
a 864/49 v k. ú. Nové Těchanovice.
T: 5/2022

2568/66

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
a
, trvale bytem
o zakoupení části pozemku parc. č. 3229/1 v k. ú. Vítkov.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 3229/1
o výměře cca 70 m2, v k. ú. Vítkov, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.

2569/66

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 797/18 ze dne 22. 2. 2017, smlouvu
o zřízení věcného břemene za úplatu, v pozemku parc. č. 3235/1, ostatní
plocha v k. ú. Vítkov, za účelem podzemního kabelového vedení VO a NN
v rámci akce „Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul.
Budišovská“, kdy Město Vítkov bude oprávněným z věcného břemene za
jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě ve výši 1 210,- Kč + DPH,
a Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO
70890692, DIČ: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
IČO: 00095711, DIČ: CZ00095711, zastoupená ředitelem příspěvkové
organizace
bude povinným z věcného na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., a to nejpozději do 30. 6. 2022.
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Z: S, VFO
T: 6/2022

2570/66

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 688/12 ze dne 29. 4. 2020, smlouvu
o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 1330 a 1310/2,
ostatní plocha v k. ú. Vítkov, za účelem podzemního kabelového vedení NN
v rámci akce „Vítkov, p. č. 1329/6, 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 firmou ADEN s.r.o., se sídlem Střelniční 214,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 26821621, DIČ: CZ26821621, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě ve výši 8 833,- Kč včetně DPH, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene se jmenovanou
společností, a to nejpozději do 30. 6. 2022.

Z: S, VFO
T: 6/2022

2571/66

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale
bytem
, o zřízení věcného břemene
v městském pozemku parc. č. 2507, ostatní plocha, v k. ú. Klokočov
u Vítkova.
2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti
Z: S, VFO
inženýrské sítě se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 6. 2022.
T: 6/2022

2572/66

1. Bere na vědomí žádost společnosti CETIN a.s. se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
zastoupená společností Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4
– Lhotka, 142 01, IČO: 25788680, DIČ: CZ25788680 zastoupená
na zřízení věcného břemene v pozemcích města parc. č. 276/1, 305
a 308/4 v k. ú. Vítkov.
2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Z: S, VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 6. 2022.
T: 6/2022

2573/66

1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 732/2 trvalý travní porost
o výměře 406 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, s
, nar.
, bytem
dohodou ke dni 31. 3. 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 jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

2574/66

2575/66

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o pronájem pozemků parc. č. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 37 m2, 787/3 trvalý travní porost o výměře 29 m2 a 791/12 trvalý
travní porost o výměře 21 m2 všechny v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodlo nepronajmout pozemky parc. č. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 37 m2, 787/3 trvalý travní porost o výměře 29 m2 a 791/12 trvalý
travní porost o výměře 21 m2 všechny v k. ú. Nové Těchanovice.
3. Ukládá informovat žadatelku o usnesení rady města.
1. Bere na vědomí žádost
o pronájem části pozemku parc. č. 580/1
ostatní plocha o výměře cca 73 m2, část p. č. 26/1 ostatní plocha o výměře cca
159 m2, parc. č. 658 o výměře 38 m2 a parc. č. 659 ostatní plocha o výměře cca
33 m2 vše v k. ú. Lhotka u Vítkova.
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Z: S,VFO
T: 3/2022
Z: VFO
T: 3/2022

Z: VFO
T: 3/2022

2. Rozhodla zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 17. 10. 2018, kdy
dojde ke zvýšení výměry ze 130 na 159 m2 u pozemku parc.č. 26/1 a přibude
část pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře cca 73 m 2, vše v k. ú.
Lhotka u Vítkova a ke zvýšení nájemného ze 400,- Kč/rok na 600,- Kč/rok,
uzavřením dodatku č. 1.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 3/2022

2576/66

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2527/65 ze dne 22. 2. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, bytem
, na pronájem části parcela č. 873 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 25 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž
výsledné nájemné bude dle čl. 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 30. 4.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 4/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2577/66

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o pronájem části pozemku parc. č. 2936/1 trvalý travní porost
o výměře cca 116 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 2936/1 trvalý travní porost
o výměře cca 116 m2 v k. ú. Vítkov.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení rady města.

Z: VFO
T: 3/2022

2578/66

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2530/65 ze dne 22. 2. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č.
503/1 ostatní plocha o výměře cca 61 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu
3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 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 30. 4.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 4/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2579/66

1. Bere na vědomí žádost
o pronájem části pozemku parc.
č. 945/2 ostatní plocha o výměře cca 250 m2, v k. ú. Nové Těchanovice,
k umístění nástavkových úlů, za cenu 2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 945/2 ostatní
plocha o výměře cca 250 m2, v k. ú. Nové Těchanovice, k umístění
nástavkových úlů, za cenu 2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

2580/66

Z: VFO
T: 3/2022

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2532/65 ze dne 22. 2. 2022 Smlouvu
o výpůjčce mezi Městem Vítkovem a Spolkem Zálužné, IČO 22756655, se
sídlem Zálužné č. ev. 42, 749 01 Vítkov, na výpůjčku pozemku parc. č. st. 87
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če
- kaple, v k. ú. Nové Těchanovice, za účelem obvyklého užívání kaple, a to na
dobu 10-ti let, od 1. 5. 2022, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít smlouvu se jmenovaným spolkem, a to nejpozději do 30. 4.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM
T: 4/2022
o uzavření smlouvy platnosti.
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2581/66

2582/66

2583/66

1. Bere na vědomí žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Vítkov, IČO 70963592, se sídlem Budišovská 495, 749 01 Vítkov, o odklad
splatnosti nájemného.
2. Schvaluje odklad splatnosti nájemného Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Vítkov, IČO 70963592, se sídlem Budišovská 495,
749 01 Vítkov, do 31. 5. 2022.
3. Ukládá informovat žadatele o usnesení RM.
1. Bere na vědomí žádost
, IČO
, se sídlem
, o poskytnutí finanční dotace ve výši 6 000,- Kč.
2. Rozhodla poskytnout dotaci
, IČO
, se sídlem
, ve výši 6 000,- Kč na projekt „WC pro
veřejnost“, na období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a
, IČO
, se sídlem
, ve výši
6 000,- Kč na projekt „WC pro veřejnost“, na období od 1. 1. 2022 do 30. 6.
2022, dle přílohy důvodové zprávy.
4. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a
, a to nejpozději do 30. 4. 2022.
1. Bere na vědomí žádost Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace
Vítkov, IČO 18050492, se sídlem Poštovní 534, 749 01 Vítkov, o poskytnutí
finanční dotace ve výši 4 000,- Kč.
2. Rozhodla poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, z. s., místní
organizace Vítkov, IČO 18050492, se sídlem Poštovní 534, 749 01 Vítkov, ve
výši 4 000,- Kč na projekt „Zájezd dětí rybářských kroužků ČRS MO Vítkov
do vodního světa Živá voda Modrá“.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Českým
rybářským svazem, z. s., místní organizace Vítkov, IČO 18050492, se sídlem
Poštovní 534, 749 01 Vítkov, ve výši 4 000,- Kč na projekt „Zájezd dětí
rybářských kroužků ČRS MO Vítkov do vodního světa Živá voda Modrá“, dle
přílohy důvodové zprávy.
4. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Českým
rybářským svazem, z. s., místní organizace Vítkov, a to nejpozději do 31. 3.
2022.

Z: VFO
T: 4/2022

Z: S,VFO
T: 4/2022

Z: S,VFO
T: 3/2022

2584/66

Neschvaluje náhradu škody ve výši 590,- Kč panu
, dle důvodové zprávy.

2585/66

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 4/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
Z: VFO
opatřením č. 4/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
T: 3/2022

2586/66

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě koupaliště ve Vítkově na sezónu 2022.
2. Rozhodla zahájit přípravné práce na koupališti ve Vítkově od dubna 2022,
s předpokládaným termínem jeho otevření 15. června 2022.
3. Schvaluje předložený ceník vstupného na koupaliště ve Vítkově pro rok 2022.

2587/66

1. Schvaluje opravu ostatní komunikace parcelní číslo 3198/1 příspěvkovou
organizací Technické služby města Vítkov, Dělnická 705, Vítkov, 749 01
z rozpočtu města.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o provedeném
rozpočtovém opatření.
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Z: VOS
T: 3/2022

2588/66

Souhlasí se zakoupením 2 ks kovových unimobuněk, hrazených z fondu investic
Technických služeb města Vítkova, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, pro vlastní
potřeby organizace.

2589/66

1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2022, na projekt „Vítkov – Asistent
prevence kriminality – 2022“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci z Ministerstva vnitra, v rámci programu prevence Z: VOS
kriminality (dále PPK) v roce 2022, na projekt „Vítkov – Asistent prevence
T: 4/2022
kriminality – 2022“.

2590/66

1. Schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor ve Vítkově, místní část
Klokočov, v domě č. p. , panu
,
, nar.
, za účelem provozování obchodní činnosti, s účinnosti od 1 .4.
2022 na dobu neurčitou za nájemné uvedené v důvodové zprávě.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru v Klokočově v domě
č. p. 79 s panem
,
, nar.
, za
účelem provozování obchodní činnosti od 1. 4. 2022 na dobu neurčitou za
nájemné uvedené v důvodové zprávě.

Z: ŘSBF
T: 4/2022

2591/66

Vydává závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

2592/66

1. Bere na vědomí žádost ředitelky SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, Vítkov,
IČO 73214892, o snížení nájmu za rok 2022 za pozemek v k. ú. Vítkov, parc.
č. 2149 ostatní plocha o výměře 5023 m2, který má pronajato Sdružení
dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, Vítkov, IČO 66738881,
zastoupený
, ve výměře 4923 m2 k provozování sportovní
hasičské činnosti, na částku 1000,- Kč, z důvodu neobdržení dotace z MŠMT.
2. Souhlasí se snížením nájemného za rok 2022 u pozemku v k.ú. Vítkov, parc.č.
2149 ostatní plocha o výměře 5023 m2, který má pronajato Sdružení
dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, Vítkov, IČO 66738881,
zastoupený
, ve výměře 4923 m2 k provozování sportovní
hasičské činnosti, na částku 1000,- Kč z důvodu neobdržení dotace z MŠMT.
3. Ukládá zveřejnit záměr na snížení nájemného za rok 2022 u pozemku v k.ú.
Z: VOS
Vítkov, parc. č. 2149 ostatní plocha o výměře 5023 m2, který má pronajato
T: 3/2022
Sdružení dobrovolných hasičů Vítkov, Hasičská 266, Vítkov, IČO 66738881,
zastoupený
, ve výměře 4923 m2 k provozování sportovní
hasičské činnosti, na částku 1000,-Kč z důvodu neobdržení dotace z MŠMT.

2593/66

1. Bere na vědomí dopis občanů ulice Skřivánčí pole ve Vítkově „Podnět
a žádost o sdělení reálného termínu oprav“.
2. Ukládá připravit zprávu pro zastupitelstvo s návrhem řešení.

2594/66

1. Rozhodla zrušit přidělení sociálního bytu Nová 421 byt č. 6 dle pořadníku
z důvodu nevhodné velikosti ve vztahu k počtu osob žadatelky.
2. Ukládá informovat žadatelku o rozhodnutí rady a o hledání většího vhodného
bytu.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 66. schůze Rady města Vítkova ze dne 15. 03. 2022

Z: VOS
T: 4/2022

Z: VOS
T: 3/2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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