USNESENÍ
75. schůze Rady města Vítkova konané dne 27. září 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2963/75 do č. 3000/75)
Rada města:
2963/75 1. Bere na vědomí žádost o použití prostředků investičního fondu Základní školy
a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov,
IČO 69987181 ve výši 90 tis. Kč na pořízení velkokapacitní kopírky.
2. Ukládá zapracovat žádost Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO 69987181, na pořízení
velkokapacitní kopírky do rozpočtu města na rok 2023.

Z: ZŠaG, VOS
T: 12/2022

2964/75

1. Bere na vědomí žádost ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, Vítkov, IČO 69987181 o snížení kapacity
čtyřletého maturitního oboru vzdělávání Gymnázium 79-41-K/41 Základní
školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, Komenského 754, 749 01
Vítkov, IČO 69987181, na 120 žáků, s účinností od 1. 9. 2023.
2. Souhlasí se snížením kapacity čtyřletého maturitního oboru vzdělávání
Gymnázium 79-41-K/41 Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, na 120 žáků,
s účinností od 1. 9. 2023, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace,
Z: ŘZŠaG
Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181, zajistit změnu kapacity
T: 10/2022
čtyřletého maturitního oboru vzdělávání Gymnázium 79-41-K/41 v Rejstříku
škol, prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

2965/75

Bere na vědomí informaci pana ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, IČO 69987181 o uzavření darovací smlouvy s organizací
Women for Women na období 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 pro 86 žáků, ve výši
218 424 Kč.

2966/75

Bere na vědomí informaci pana ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, IČO 69987181 o posunutí termínu kulturně –
vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, schválený a financovaný městem
Vítkov, na rok 2023.

2967/75

Bere na vědomí oznámení Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, Komenského 754, Vítkov, IČO 69987181 o změně využití účelové
dotace ze státního rozpočtu, z fondu Evropské unie – Next Generation EU, ve
výši 645 000,-Kč, dle důvodové zprávy.

2968/75

Revokuje usnesení 2891/73 ze dne 9. 8. 2022 ve znění „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. 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.“

2969/75

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 14 280,- Kč.
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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 14 280,- Kč do účetnictví školy.
2970/75

1. Bere na vědomí žádost ZŠaG Vítkov o finanční příspěvek na preventivní
aktivity pro žáky.
2. Doporučuje navýšit příspěvek ZŠaG dle důvodové zprávy.
3. Ukládá finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření.

Z: ŘZŠaG
T: 10/2022

Z: VFO
T: 11/2022

2971/75

Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

2972/75

Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2899/73/4 ze září 2022 na prosinec
2022.

2973/75

1. Schvaluje odprodej notebooku a mobilního telefonu starostovi, které používal
ve volebním období 2018-2022 za cenu 4000,- Kč za notebook a 1000,- Kč za
mobilní telefon.
2. Schvaluje odprodej notebooků zastupitelům města, které používali ve volebním
období 2018- 2022 za cenu 1000,- Kč.
3. Ukládá realizovat odprodej notebooku a mobilního telefonu starostovi
Z: VOVS,VFO
a odprodej notebooků zastupitelům města.
T: 30.11.2022

2974/75

1. Rozhodla zajistit dodatečné povolení stavby – klimatizace na obou budovách
MěÚ ve Vítkově.
2. Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu u akce
„projektová dokumentace – dodatečné povolení stavby“ v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřním
předpisem města č. 2/2022 Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
3. Schvaluje smlouvu č. 1 na zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Dodatečné povolení stávající klimatizace a náhradního zdroje v objektu
Městského úřadu Vítkov“ uzavřenou mezi firmou Kapego Projekt s.r.o.,
28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, zastoupenou p.
a Městem Vítkovem, jejímž předmětem je projektová
dokumentace na legalizaci stávající klimatizace a náhradní zdroje (diesel
agregátu) a vyřízení dodatečného stavebního povolení v obou budovách MěÚ.
4. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 1 na zpracování projektové
Z: S,VVS
dokumentace pro projekt „Dodatečné povolení stávající klimatizace
T: 10/2022
a náhradního zdroje v objektu Městského úřadu Vítkov“ uzavřenou mezi
firmou Kapego Projekt s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, zastoupenou p.
a Městem Vítkovem, jejímž
předmětem je projektová dokumentace na legalizaci stávající klimatizace a
náhradní zdroje (diesel agregátu) a vyřízení dodatečného stavebního povolení v
obou budovách MěÚ.

2975/75

1. Schvaluje Dodatek ke smlouvě „Objednávka poskytování služeb
komunikačního systému“ ze dne 26. 9. 2018, kterou uzavřelo Město Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČO: 00300870, zastoupené Ing. Pavlem
Smolkou, starostou města a firmou MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí
886/4, 639 00 Brno, IČO: 29198950, který řeší změnu ceny za sjednané služby.
2. Ukládá starostovi dodatek podepsat.
Z: OVVP,S
T: 9/2022

2976/75

1. Rozhodla prominout poplatky za upomínky čtenářům městské knihovny
ve Vítkově v rámci Týdne knihoven (3. – 9. 10. 2022).
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2977/75

2. Ukládá zveřejnit tuto informaci na webových stránkách města, ve Vítkovském
zpravodaji, mobilním rozhlase a vyhlásit místním rozhlasem.

Z: OVVP
T: 10/2022

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 13/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
opatřením č. 13/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Z: VFO
T: 10/2022

2978/75

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
,
, IČO:
, na základě plné moci č. PM-210/2021, o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby v pozemcích parc. č. 835/2 a 836
v k. ú. Vítkov, za účelem připojení zemního vedení NN k parc. č. 1238, dle
důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby
za úplatu v pozemcích parc. č. 835/2 a 836 v k. ú. Vítkov, za účelem připojení
zemního vedení NN k parc. č. 1238, 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
,
, IČO:
, na základě plné moci č. PM-210/2021, 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 pozemcích parc. č. 835/2 a 836 v k. ú.
Vítkov, za účelem připojení zemního vedení NN k parc. č. 1238, 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
,
, IČO:
, na základě plné moci č. PM210/2021, 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 31. 12. 2022.
T: 12/2022

2979/75

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 989/17 ze dne 3. 3. 2021 smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu ve výši 1.400,- Kč + DPH
v pozemku parc. č. 2556, ostatní plocha v k. ú. Klokočov u Vítkova, za účelem
zemního kabelového vedení nízkého napětí, kdy Město Vítkov bude povinné
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. se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha
2 - Vinohrady, IČO: 28582675, zastoupená na základě plné moci PM-279/2021
paní
, bude oprávněná z věcného břemene, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 12. 2022.
T: 12/2022

2980/75

1. Bere na vědomí žádost společnosti Vítkovská Energy, s. r. o., se sídlem
Klokočov 61, 747 47 Vítkov o zřízení věcného břemene v pozemcích parc.
č. 2496/36, 2496/41, 2537/11, 1309/20, 2582/21, 1310/1 a 2581 v k. ú. Vítkov,
za účelem připojení fotovoltaické elektrárny, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 2496/36,
2496/41, 2537/11, 1309/20, 2582/21, 1310/1 a 2581 v k. ú. Vítkov, kdy Město
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Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. Vítkovská Energy, s. r. o.,
se sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov, IČO: 28617665, zastoupená
, 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 za úplatu
v pozemcích parc. č. 2496/36, 2496/41, 2537/11, 1309/20, 2582/21, 1310/1
a 2581 v k. ú. Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a spol. Vítkovská Energy, s. r. o., se sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov, IČO:
28617665, zastoupená
, 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
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 12. 2022.
T: 12/2022
2981/75

1. Bere na vědomí žádost společnosti Vítkovská Energy, s. r. o., se sídlem
Klokočov 61, 747 47 Vítkov o zřízení věcného břemene v pozemcích parc.
č. 2433/1, 2457 a 2440 v k. ú. Vítkov, za účelem připojení fotovoltaické
elektrárny, dle důvodové zprávy. žádost společnosti Vítkovská Energy, s. r. o.,
se sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov o zřízení věcného břemene v pozemcích
parc. č. 2433/1, 2457 a 2440 v k. ú. Vítkov, za účelem připojení fotovoltaické
elektrárny, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 2433/1,
2457 a 2440 v k. ú. Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného
břemene, a spol. Vítkovská Energy, s. r. o., se sídlem Klokočov 61, 747 47
Vítkov, IČO: 28617665, zastoupená
, 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 za úplatu
v pozemcích parc. č. 2433/1, 2457 a 2440 v k. ú. Vítkov, kdy Město Vítkov
bude povinným z věcného břemene, a spol. Vítkovská Energy, s. r. o., se
sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov, IČO: 28617665, zastoupená
, 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
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 12. 2022.
T: 12/2022

2982/75

1. Bere na vědomí žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje, IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561, zastoupeného
, sídlem Vyškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, který je zastoupen
firmou Hutní projekt Ostrava a.s., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČO: 45193622, DIČ: CZ45193622, kdy pověřen zastupovat
firmu je
, o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě v pozemcích
parc. č. 1554/1, 3204/23, 3206/7, 3206/10, 3206/18, 3206/19, 3207/1, 3207/10,
3207/38, 3207/40, 3207/41 a 3229/1, v k. ú. Vítkov, za účelem zřízení nové
přípojky zemního plynu, vodovodní přípojky, splaškové kanalizace a el. vedení,
dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 1554/1,
3204/23, 3206/7, 3206/10, 3206/18, 3206/19, 3207/1, 3207/10, 3207/38,
3207/40, 3207/41 a 3229/1, v k. ú. Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO:
70884561, DIČ: CZ70884561, zastoupený
,
sídlem Vyškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, který je zastoupen firmou
Hutní projekt Ostrava a.s., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČO: 45193622, DIČ: CZ45193622, kdy pověřen zastupovat firmu je
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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 za úplatu
v pozemcích parc. č. 1554/1, 3204/23, 3206/7, 3206/10, 3206/18, 3206/19,
3207/1, 3207/10, 3207/38, 3207/40, 3207/41 a 3229/1, v k. ú. Vítkov, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561, zastoupený plk.
, sídlem Vyškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
který je zastoupen firmou Hutní projekt Ostrava a.s., 28. října 1142/168, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 45193622, DIČ: CZ45193622, kdy pověřen
zastupovat firmu je
, 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
Z: S,VFO
se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12. 2022.
T: 12/2022
2983/75

1. Bere na vědomí žádost spol. Telco Infrastructure, s.r.o., se sídlem Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, zastoupená na základě plné moci
, předsedou rady jednatelů a
, členem rady
jednatelů, o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č. 25, 2/4, 3,
6/4, 6/3, 430/1 a 401/1, v k. ú. Vítkov, za účelem vedení veřejné komunikační
sítě, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemcích parc.
č. 25, 2/4, 3, 6/4, 6/3, 430/1 a 401/1, v k. ú. Vítkov, za účelem vedení veřejné
komunikační sítě, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a spol. Telco Infrastructure, s.r.o., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
zastoupená na základě plné moci
, předsedou rady
jednatelů a
, členem rady jednatelů, 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
za úplatu v pozemcích parc. č. 25, 2/4, 3, 6/4, 6/3, 430/1 a 401/1 v k. ú. Vítkov,
za účelem vedení veřejné komunikační sítě, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a spol. Telco Infrastructure, s.r.o., se sídlem Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, zastoupená na základě plné moci
, předsedou rady jednatelů a
, členem rady
jednatelů, 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 to Z: S,VFO
nejpozději do 30. 12. 2022.
T: 12/2022

2984/75

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
na výmaz práva zpětné koupě a předkupního práva, které jsou vedené
na katastrálním úřadě k pozemkům parc. č. 1300/2, 1300/9 a 1300/10 v k. ú.
Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit výmaz předkupního práva a práva
zpětné koupě k pozemkům parc. č. 1300/2, 1300/9 a 1300/10 v k. ú. Vítkov.

2985/75

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, IČO 73214892, dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, IČO 73214892 dle přiloženého seznamu na Město
Vítkov.
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3. Souhlasí s vyřazením majetku z používání a evidence Střediska volného času
Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 73214892, dle důvodové zprávy.
2986/75

2987/75

1. Bere na vědomí Zápis z likvidační komise č. 3/2022 konané dne 12. září 2022.
2. Schvaluje vyřazení nepotřebného majetku – kopírky SHARP – inv. číslo 2695
dle zápisu z likvidační komise č. 3/2022 konané dne 12. září 2022.
3. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle zápisu z likvidační komise
č. 3/2022 konané dne 12. září 2022.
4. Ukládá provést vyřazení majetku z majetkové evidence a z účetnictví.
1. Schvaluje Smlouvu o technické podpoře mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a firmou INIT technology s.r.o.
Sehradice 129, 763 23 Sehradice, IČO 04423101 za celkovou smluvní cenu
84.200,- Kč bez DPH ročně, jejímž předmětem je zajištění servisní a technické
podpory softwaru pro zpracování přestupků v rámci agendy dopravních
přestupků při měření okamžité rychlosti v Lesních Albrechticích.
2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o technické podpoře.
3. Ukládá zahrnout finanční prostředky na zajištění servisní a technické podpory
softwaru pro zpracování přestupků v rámci agendy dopravních přestupků při
měření okamžité rychlosti v Lesních Albrechticích do rozpočtu na rok 2023.

2988/75

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od
, nar.
, bytem
, pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČO 73214892, ve výši 7000,- Kč na podporu
mažoretek na MS v Zagrebu.
2. Ukládá ředitelce Střediska volného času Vítkov zapracovat finanční dar od
ve výši 7 000,- Kč do rozpočtu a účetnictví.

2989/75

Bere na vědomí termín 09. 05. 2023 pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČO 70996288, pro následující školní rok, v jednotlivých
pracovištích mateřských škol.

2990/75

1. Souhlasí s uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava
příspěvkové organizace, IČO 70996288, pro školní rok 2022/2023 včetně
odloučených pracovišť, v termínech uvedených v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvkové organizace, IČO 70996288, o rozhodnutí rady města.

2991/75

2992/75

1. Bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor Švermova 249, Vítkov
749 01, firmy Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská 908, Vítkov 749 01, IČ:
26856255 ke dni 1. 9. 2022 s výpovědní lhůtou do 30. 11. 2022.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře
76,15 m2 v objektu domu č. p. 249, ulice Švermova, Vítkov, parcela č. 414,
Vítkov 749 01.
3. Ukládá zveřejnit záměr .
1. Schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1 na adrese Vítkov, Bezručova č. p.
619, panu
, nar.
, trv. bydliště
, na základě článku XII. odstavce 5, pravidel pro hospodaření
s bytovým fondem města Vítkova – byt vázaný speciální nájemní smlouvou na
dobu výkonu práce u organizace zřízené Městem Vítkov.
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Z: VOVS
T: 10/2022
Z: VFO
T: 10/2022

Z: VFO, S
T: 10/2022
Z: VFO, VOVS
T: 12/2022

Z: ŘSVČ
T: 10/2022

Z: VOS
T: 10/2022

Z: VOS
T: 10/2022

2. Ukládá přidělit panu

, nar.
, trv. bydliště
, byt č. 9 o velikosti 2+1, na adrese Vítkov,
Bezručova č. p. 619, na základě článku XII. odstavce 5, pravidel pro
hospodaření s bytovým fondem města Vítkova – byt vázaný speciální nájemní
smlouvou na dobu výkonu práce u organizace zřízené Městem Vítkov.

2993/75

2994/75

2995/75

2996/75

1. Schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu
„Obnova MLP do 40 let na LHC Lesů města Vítkov“ v rámci opatření Obnova
lesních porostů, ve výši 1.707.600,- Kč.
2. Schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ve výši
1.707.600,- Kč na realizaci projektu „Obnova MLP do 40 let na LHC Lesů
města Vítkov“ v rámci opatření Obnova lesních porostů.
3. Ukládá starostovi města podepsat dohodu o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova na realizaci projektu „Obnova MLP do 40 let na LHC Lesů
města Vítkov“ v rámci opatření Obnova lesních porostů.
4. Ukládá zahrnout výdaje na projekt „Obnova MLP do 40 let na LHC Lesů města
Vítkov“ do rozpočtu města na rok 2023.
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
výzvy č. 4, na projekt „Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů – Město
Vítkov“.
2. Ukládá podat žádost o dotaci Operačního programu Životní prostředí, výzvy
č. 4, na projekt „Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů – Město
Vítkov“.
3. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2023 finanční prostředky
na realizaci projektu „Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů – Město
Vítkov“.

Z: ŘSBF
T: 10/2022

Z: VOS
T: 10/2022
Z: VOS,VFO
T: 12/2022

Z: VOS
T: 31.12.2022
Z: VOS,VFO
T: 12/2022

1. Bere na vědomí dopis ZO OS UNIOS Technické služby města Vítkova ze dne
8. 9. 2022 o navýšení mezd.
2. 2. Doporučuje zastupitelstvu města navýšit příspěvek na mzdy o částku 270.000,- Z: VOS
Kč Technickým službám města Vítkova, p. o. Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
T: 11/2022
1. Bere na vědomí žádost DS Kačenka,z. s., Prostřední Dvůr 2073, 749 01 Vítkov, IČO
06364349, zastoupené p.
, o peněžitý příspěvek na financování
dovozu stravy prostřednictvím Technických služeb Vítkov.
2. Rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 15 tis. Kč DS Kačenka, z. s., Prostřední
Dvůr 2073, 749 01 Vítkov, IČO 06364349, na dovoz stravy prostřednictvím
Technických služeb Vítkov na období říjen – prosinec 2022, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi městem Vítkov a DS
Kačenka z. s., Prostřední Dvůr 2073, 749 01 Vítkov, IČO 06364349.
4. Ukládá informovat vedení DS Kačenka, z. s., o usnesení rady města.
Z: VOS

T: 10/2022
2997/75

1. Bere na vědomí žádost osadního výboru Podhradí na jiné využití finančních
prostředků pro osadní výbory.
2. Schvaluje využití finančních prostředků osadního výboru Podhradí na nákup
párty stanu dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat předsedu osadního výboru.

2998/75

Bere na vědomí zápisy letopisecké komise ze dne 14. 7. 2022 a 4. 8. 2022.

2999/75

1. Souhlasí se záměrem převodu práv a povinností ke starým důlním dílům ID
17884 a ID 13110 v k.ú.Klokočov na společnost ALFA Development s.r.o.,
Ostrava – Hrabová, Krmelínská 748/9, PSČ 720 00, IČO: 278 42 983.
2. Ukládá zaslat souhlas se záměrem převodu práv a povinností ke starým důlním
dílům žadateli.
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Z: MS
T: 9/2022

Z: S
T: 10/2022

3000/75

Schvaluje zápis do kroniky města Vítkova za rok 2020.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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