USNESENÍ
73. schůze Rady města Vítkova konané dne 9. srpna 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2854/73 do č. 2900/73)
Rada města:
2854/73 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2855/73

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Automatický hasící systém do serveroven“.
2. Schvaluje smlouvu o dílo č. 2022-BESY-SOD-492 pro akci s názvem
„Autonomní hasicí zařízení aerosolové do technologických místností IT “,
v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi firmou BESY CO s.r.o.
se sídlem Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO:63670674 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 283 043,20 Kč
včetně DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo č. 2022-BESY-SOD-492 pro Z: S,VVS
akci s názvem „Autonomní hasicí zařízení aerosolové do technologických
T: 11.8.2022
místností IT s firmou BESY CO s.r.o.

2856/73

1. Schvaluje přijímání věcných darů pro oblast kultury v roce 2022.
2. Pověřuje paní
, vedoucí odboru kultury, k přijímání darů
a k podepisování smluv o přijetí věcných darů v roce 2022.
3. Ukládá předkládat přehled přijatých věcných darů za rok 2022, a to vždy za
pololetí.

2857/73

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu
garáže.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
o výměře
22 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže, za kupní cenu ve výši
600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2858/73

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale bytem
, o zakoupení
pozemku parc. č. 26/1 zahrada, 26/2 a 26/3 obě trv. travní porost, v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky parc. č. 26/1 zahrada
o výměře cca 1954 m2, 26/2 ttp o výměře cca 100 m2 a 26/3 ttp o výměře cca
81 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemky tvořící jednotný funkční
celek s rodinným domem parc. č. st.
, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2,
dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny na část pozemku parc. č. 26/1, a to
z důvodu faktického dopadu ochranného pásma technické infrastruktury a ze
zamokření části pozemku.

2859/73

1. Bere na vědomí žádost paní
, trvale bytem
, o narovnání vlastnických hranic kolem pozemku parc. č. st. 92,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Klokočov u Vítkova.
2. Doporučuje zastupitelstvu města směnit část pozemku parc. č. 92 za část
pozemku parc. č. 2511 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 211 zahrada,
které jsou v majetku města, všechny parcely v k. ú. Klokočov u Vítkova,
z důvodu uvedení skutečného stavu vlastnických hranic do souladu s platnou
katastrální mapou, dle důvodové zprávy. Narovnání bude řešeno formou směny
„metr za metr“, případné dorovnání rozdílu výměr bude řešeno prodejem za
kupní cenu 150,- Kč/m2.
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Z: VOK
T: 8/2022
2/2023

2860/73

1. Bere na vědomí zahájení jednání s manželi
a
, trv. bytem
ohledně odkupu části
pozemku parc. č. 246 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako pozemek pod místní
komunikací.
2. Doporučuje zastupitelstvu města koupit část pozemku parc. č. 246 zahrada
o výměře 65 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako pozemek pod místní
komunikací, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2861/73

1. Bere na vědomí zahájení jednání s
a
,
oba trv. bytem
ohledně odkupu části pozemku
parc. č. st. 91/3 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako pozemek pod místní
komunikací.
2. Doporučuje zastupitelstvu města koupit část pozemku parc. č. st. 91/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako
pozemek pod místní komunikací, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.

2862/73

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 732/2 ttp v k. ú. Nové Těchanovice, jako
travnatý pozemek u domu žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 732/2 ttp o výměře
406 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako travnatý pozemek u domu žadatele. za
kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
3. Nedoporučuje schválit slevu z kupní ceny pozemku z důvodu svažitosti terénu.

2863/73

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 2594/1 ttp v k. ú. Vítkov,
jako travnatý pozemek k rekreaci.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 2594/1 ttp
o výměře cca 390 m2 v k. ú. Vítkov, jako travnatý pozemek u chaty žadatele,
výměra bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu ve výši 750,Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2864/73

1. Bere na vědomí žádost manželů
a
, oba trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č. 2258/4 ttp v k. ú.
Klokočov u Vítkova, jako zahrada u domu žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 2258/4 ttp o výměře
cca 452 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako zahrada u domu žadatele, za kupní
cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2865/73

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 26/1 ost. plocha v k. ú. Lhotka u Vítkova,
jako zahrada a posezení u bytového domu.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 26/1 ost.
plocha o výměře cca 235 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrada a posezení
u bytového domu, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2866/73

1. Bere na vědomí žádost spoluvlastníků pozemku parc. č. 1706/21 v k. ú. Vítkov
a to
, trvale bytem
,
,
trvale bytem
,
, trvale
bytem
,
, trvale bytem
,
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č.
ost. plocha v k. ú. Vítkov,
jako pozemek pod garáží žadatelů.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č.
ost.
plocha o výměře 1 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů, za
kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
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2867/73

Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 558/1 ost. plocha
o výměře cca 247 m2 se stodolou stojící na tomto pozemku, v k. ú. Vítkov, za
minimální kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 396 980,- Kč, dle
důvodové zprávy.

2868/73

1. Bere na vědomí žádost
a
, oba
trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc.
č. 780/1 ost. plocha v k. ú. Vítkov, jako parkovací stání pro tři automobily.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 780/1 ost.
plocha o výměře cca 38 m2, v k. ú. Vítkov, jako parkovací stání pro tři
automobily, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2869/73

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
, na zřízení práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku
parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov, za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc.
č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové
kanalizační splaškové přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude oprávněnou z věcného břemene, bude oprávněnou z věcného
břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30. 11. 2022.
T: 11/2022

2870/73

1. Bere na vědomí žádost manželů
, nar.
,a
y
, nar.
, oba trvale bytem
, na zřízení
práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov, za
účelem zřízení nové kanalizační splaškové přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc.
č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a manželé
, nar.
,a
, nar.
, oba trvale
bytem
, budou oprávnění z věcného břemene za
jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu,
který na své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové
kanalizační splaškové přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a manželé
, nar.
,a
, nar.
, oba trvale bytem
, budou oprávnění z věcného
břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30. 11. 2022.
T: 11/2022
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2871/73

1. Bere na vědomí žádost

, nar.
, trvale bytem
, na zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov, za účelem zřízení nové kanalizační
splaškové přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc.
č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude
oprávněným z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové
kanalizační splaškové přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude oprávněným z věcného břemene za jednorázovou náhradu
služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady
nechá vypracovat budoucí oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30. 11. 2022.
T: 11/2022

2872/73

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
, na zřízení práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc.
č. 1104/1, v k. ú. Vítkov, za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc.
č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové
kanalizační splaškové přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude oprávněnou z věcného břemene, bude oprávněnou z věcného
břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30. 11. 2022.
T: 11/2022

2873/73

1. Bere na vědomí žádost manželů
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, na zřízení
práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov, za
účelem zřízení nové kanalizační splaškové přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc.
č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a manželé
, nar.
a
, nar.
, oba trvale
bytem
, budou oprávnění z věcného břemene za
jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu,
který na své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové
kanalizační splaškové přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
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břemene, a manželé
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, budou oprávnění
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to
nejpozději do 30. 11. 2022.

Z: S,VFO
T: 11/2022

2874/73

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
, na zřízení práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku
parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov, za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc.
č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové
kanalizační splaškové přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude oprávněnou z věcného břemene, bude oprávněnou
z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30. 11. 2022.
T: 11/2022

2875/73

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, trvale bytem
, na zřízení práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku
parc. č. 1133, v k. ú. Vítkov, za účelem zřízení nové kanalizační splaškové
přípojky, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc.
č. 1133, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové kanalizační splaškové přípojky,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude oprávněný
z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
za úplatu v pozemku parc. č. 1104/1, v k. ú. Vítkov za účelem zřízení nové
kanalizační splaškové přípojky, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a
, nar.
, trvale bytem
, bude oprávněný z věcného břemene, bude oprávněnou z věcného
břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
Z: S,VFO
a to nejpozději do 30. 11. 2022.
T: 11/2022

2876/73

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 Eltrab Group s. r. o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČO: 05060761, na základě plné moci č. PM/II-034/2020, na
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v pozemku parc.č. 2691/1
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v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem připojení kNN parc. č. 2138/4, dle
důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby
za úplatu v pozemku parc.č. 2691/1 v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem
připojení kNN parc. č. 2138/4, 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 Eltrab Group s. r. o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
IČO: 05060761, na základě plné moci č. PM/II-034/2020, bude oprávněnou
z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněná.
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a dohodu o umístění stavby za úplatu v pozemku parc.č. 2691/1 v k. ú.
Klokočov u Vítkova, za účelem připojení kNN parc. č. 2138/4, 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 Eltrab Group s. r. o., Lublaňská 1002/9,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 05060761, na základě plné moci č. PM/II034/2020 bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu
služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady
nechá vypracovat budoucí oprávněná.
4. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
Z: S,VFO
dohodu o umístění stavby se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 11. 2022.
T: 11/2022
2877/73

2878/73

2879/73

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 991/17 ze dne 3. 3. 2021, smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc. č. 308/1,
ostatní plocha v k. ú. Vítkov, za účelem kabelového vedení NN a elektrické
přípojkové skříně NN v rámci akce „Vítkov, ul. Švermova 238, 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 společností ELHAPRO s.r.o.,
Opavská 315, 74733 Oldřišov, IČO: 03978249, DIČ: CZ03978249, bude
oprávněnou z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 11. 2022.

Z: S,VFO
T: 11/2022

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1400/27 ze dne 29. 8. 2018, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemcích parc. č. 401/1,
412/1 a 430/1, všechno ostatní plochy v k. ú. Vítkov, za účelem podzemního
vedení veřejné komunikační sítě, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a spol. CETIN a.s. 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 základě plné moci společnosti
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10,
Opava, PSČ 746 01, IČO: 43964435, DIČ: CZ43964435, bude oprávněnou
z věcného břemene, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. 11. 2022.

Z: S,VFO
T: 11/2022

1. Neschvaluje náhradu škody paní
, narozené
.
2. Ukládá informovat žadatelku o usnesení rady města.
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Z: VFO
T: 9/2022

2880/73

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 11/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením Z: VFO
č. 11/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
T: 8/2022
2881/73

2882/73

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, bytem
na pronájem pozemku parc. č. 2937/6 zahrada o výměře
327 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem pozemku parc. č. 2937/6 zahrada
o výměře 327 m2 v k. ú. Vítkov, k zajištění přístupu k chatě žadatele, za cenu
10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
, nar.
, bytem
na pronájem části pozemku parc. č. 305
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 20 m2 v k. ú. Vítkov.
3. Rozhodla zveřejnit záměr.

Z: VFO
T: 8/2022

1. Bere na vědomí žádost

Z: VFO
T: 8/2022

2883/73

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2852/72 ze dne 13. 7. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Vítkovskou Energy, s.r.o., IČO 28617665,
se sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov3, na pronájem pozemků parc. č. parc. č.
2515/22 orná půda o výměře 935 m2, parc. č. 2515/24 orná půda o výměře 765
m2, parc. č. 2515/25 orná půda o výměře 843 m2 a parc. č. 2516/5 trvalý travní
porost o výměře 238 m2, vše v k. ú. Vítkov, jako pozemek k umístění zařízení
fotovoltaické elektrárny a jejího provozování, za cenu 5,50 Kč/m 2/rok + DPH
v zákonné výši, na dobu určitou v trvání 20 let, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději do Z: S,VFO
31. 8. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 8/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2884/73

Bere na vědomí ukončení Smlouvy o pronájmu nebytových prostor sloužících
k podnikání – dvě části nebytových prostor v objektu autobusové čekárny na
parcele č. 780/2 k. ú. Vítkov o celkové výměře 19,3 m2 za účelem provozování
občerstvení a drobného prodeje mezi panem
,
IČO:
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, zastoupené Technickými službami města Vítkova, p. o., Dělnická
705, 749 01 Vítkov IČO 00037494 a to dohodou ke dni 31. 7. 2022.

2885/73

1. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor sloužících
k podnikání – dvě části nebytových prostor v objektu autobusové čekárny na
parcele č. 780/2 k. ú. Vítkov o celkové výměře 19,3 m 2 za účelem provozování
služeb občanům.
2. Ukládá zveřejnit záměr.

2886/73

Z: VOS
T: 8/2022

1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, zastoupené Správou bytového fondu města Vítkov, p. o.
Opavská 21, 749 01 Vítkov a firmou Technický dozor Prokš s.r.o., Prostřední
dvůr 2072, Vítkov o nájmu nebytových prostor budovy č. 2795 p. č. 2815/1 k.ú.
Vítkov, LV č. 1678 za účelem provozování skladu materiálu ve výši nájemného
600,-Kč/měsíc bez DPH od 1.9.2022 na dobu určitou 5 let.
2. Ukládá podepsat smlouvu o nájmu.
Z: ŘSBF,VOS
T: 8/2022
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2887/73

1. Bere na vědomí návrh nájemní smlouvy mezi Střediskem volného času Vítkov,
příspěvkovou organizací, Bezručova 585, Vítkov, IČO 73214892
a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, 749 01 Vítkov,
IČO 44941412, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předložit upravenou nájemní smlouvu s TJ Vítkov.
Z: ŘSVČ,VOS
T: 8/2022

2888/73

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od
, IČO
, pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČO 73214892, ve výši 30.000,- Kč na akci
„Vítkovská lávka 2022“.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat finanční dary od
ve výši
30 000,- Kč do rozpočtu a účetnictví SVČ, příspěvkové organizace.

Z: ŘSVČ
T: 8/2022

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od
,
, datum narození
, pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČO 73214892, ve výši 14.000,- Kč pro mažoretky
Vítkov.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat finanční dary od
ve výši
14 000,- Kč do rozpočtu a účetnictví SVČ, příspěvkové organizace.

Z: ŘSVČ
T: 8/2022

2889/73

2890/73

1. Souhlasí s přijímáním účelových darů pro Základní školu a gymnázium Vítkov,
příspěvkovou organizaci, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, pro
ukrajinské žáky navštěvující školu dle Lex Ukrajina.
2. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
Z: ŘZŠaG
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, informovat zřizovatele
T: 1/2023
o přijetí různých účelových darů pro ukrajinské žáky.

2891/73

1. Souhlasí s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvkovou organizaci, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO
69987181, od společnosti MAS Opavsko – pracovní sešity k učebnicím pro
ukrajinské žáky v celkové částce 13 907,- Kč.
2. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, zapracovat dar od
společnosti MAS Opavsko ve výši 13 907,- Kč do účetnictví školy.

2892/73

1. Souhlasí s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvkovou organizaci, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO
69987181, od společnosti MAS Opavsko – deskovou hru Krycí jména
v ukrajinsko – českém jazyce, 6 ks, zdarma.
2. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, zapracovat dar od
společnosti MAS Opavsko do účetnictví školy.

2893/73

1. Bere na vědomí návrh pana ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, IČ: 69987181 na schválení změny stipendijního řádu
gymnázia – jednoznačné určení výše omluvené absence za pololetí, s účinností
od 1. 2. 2023, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu stipendijního řádu pro Základní
školu a gymnázium Vítkov, příspěvkovou organizaci, IČ: 69987181 s účinností
od 1. 2. 2023.

2894/73

Bere na vědomí zprávu o hospodaření TS na lesním hospodářském celku Lesy
města Vítkova ke dni 30. 6. 2022 předložená Technickými službami města Vítkov
p. o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
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Z: ŘZŠaG
T: 9/2022

Z: ŘZŠaG
T: 9/2022

2895/73

2896/73

2897/73

1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Střediskem volného času Vítkov,
příspěvkovou organizací, Bezručova 585, Vítkov, IČO 73214892 ve výzvě
z Operačního programu MŠMT Jan Amos Komenský, Šablony I, v částce
951 575 Kč.
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov o rozhodnutí rady města.
1. Schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ĆR na realizaci projektu
„Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L“ v rámci opatření
Lesnická infrastruktura ve výši 3.508.837,- Kč.
2. Schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ve výši
3.508.837,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův
Les na tř. 1L“ v rámci opatření Lesnická infrastruktura.
3. Ukládá starostovi města podepsat dohodu o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova na realizaci projektu „Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův
Les na tř. 1L“ v rámci opatření Lesnická infrastruktura.
1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání dopravní komise ze dne 28. 7.
2022.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání dopravní komise ze dne 28. 7.
2022, kromě bodu č. 3.
3. Ukládá v bodu č. 5 důvodové zprávy předložit zprávu týkající se prodloužení
asfaltového povrchu do Prostředního Dvora.

Z: VOS
T: 8/2022

Z: VOS
T: 8/2022

Z: VOS
T: 9/2022

2898/73

1. Bere na vědomí důvody, kvůli kterým se aktualizují pravidla pro hospodaření
s bytovým fondem města Vítkova a valorizace o inflaci v nájemních
smlouvách.
2. Ukládá ředitelce SBF u Nájemních smluv městských bytů a Nájemních smluv Z: VOS,ŘSBF
městských bytů Vázaných pracovní smlouvou, uzavřených po 1. červenci 2021 T: 8/2022
upravit článek IV. bod 2) takto:
2) Pronajímatel a nájemce sjednávají, že dohodnuté nájemné bude každoročně
automaticky valorizováno o míru inflace dle předchozího roku, a to k datu 1. 3.
toho kterého kalendářního roku, nejvýše však 5 %. Nejdříve však po roční
platnosti smlouvy.
a článek IV. bod 2) Nájemní smlouvy startovacího bytu takto:
2) Pronajímatel a nájemce sjednávají, že dohodnuté nájemné bude každoročně
automaticky valorizováno o míru inflace dle předchozího roku, a to k datu 1. 3.
toho kterého kalendářního roku, nejvýše však 5 %. Nejdříve však po roční
platnosti smlouvy. Výše nájemného se pro čtvrtý a každý další rok trvání nájmu
navýší vždy o 25 %, maximálně však do sedmého roku nájmu včetně.
3. Schvaluje Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova, včetně
příloh 1-4.

2899/73

1. Bere na vědomí na žádost předsedy osadního výboru Klokočov o odměňování
členů osadního výboru a doporučení Finančního výboru v této věci ze dne
13. 6. 2022.
2. Doporučuje zastupitelstvu odměnit členy a předsedy osadních za volební
období 2018-2022 takto: předseda 4500,- Kč za 4 roky, členové 0 – 2500,- Kč
za 4 roky, poměrně s délkou funkčního období.
3. Ukládá informovat předsedy osadních výborů o usnesení rady města.

Z: VOVS
T: 8/2022
4. Ukládá předložit upravená Pravidla pro čerpání finančních prostředků osadními Z: VFO
výbory.
T: 9/2022
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2900/73

1. Souhlasí s podáním žádosti Technických služeb města Vítkova p. o., Dělnická
705, 749 01 Vítkov na dotační výzvu z Operačního programu Životní prostředí
na svozovou techniku.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova p.o.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOS,ŘSBF
T: 8/2022

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta

Strana 10 (celkem 10)

