USNESENÍ
74. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2022 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2901/74 do č. 2962/74)
Rada města:
2901/74 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2902/74

Bere na vědomí přehled sponzorských smluv o přijatých věcných darech pro
oblast kultury za I. pololetí 2022, viz. důvodová zpráva.

2903/74

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 29. srpna 2022.

2904/74

Bere na vědomí Pořízení „Změny č. 5 Územního plánu Vítkova“ na základě
předloženého návrhu.

2905/74

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit Plán sociálního začleňování
Města Vítkova, Budišova nad Budišovkou a obce Čermná ve Slezsku na období
2021–2027 v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

2906/74

1. Schvaluje vymáhání dluhu prostřednictvím finančního odboru od
, nar.
, trvale bytem
za pobyt
v azylové ubytovně ve Vítkově ve výši 450,- Kč.
2. Schvaluje vymáhání dluhu prostřednictvím finančního odboru od
, nar.
, trvale bytem
za pobyt
v azylové ubytovně ve Vítkově ve výši 507,- Kč.

2907/74

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit Dodatek č. 6 Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Středisko volné času Vítkov, IČO 73214892, dle
důvodové zprávy.

2908/74

Bere na vědomí zprávu o hospodaření města Vítkova za 1. pololetí roku 2022.

2909/74

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města
na II. pol. roku 2022 v celkové výši 200.000,- Kč vybraným subjektům, dle
návrhu finančního a sportovního výboru.

2910/74

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2022 rozpočtovým opatřením č. 12/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2911/74

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., IČO: 75029898, ze dne 23. 5.
2022 dle předloženého protokolu.

2912/74

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Tělovýchovná jednota Klokočov, z. s., IČO: 47812133, ze dne 17. 5. 2022 dle
předloženého protokolu.

2913/74

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s., IČO: 449414412, ze dne 29. 6. 2022 dle
předloženého protokolu.

2914/74

Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Charita Odry, IČO: 62351052, ze dne 25. 8. 2022 dle předloženého protokolu.
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2915/74

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení
, bytem
, na vybudování
tepelného čerpadla, včetně zemního kolektoru na rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000,- Kč s dobou splatnosti 6 let, při
úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

2916/74

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení
, bytem
, na rekonstrukci
střechy a kanalizace na rodinném domě na adrese
, ve
výši 300.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle
důvodové zprávy.

2917/74

Nedoporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení p.
, bytem
na výměnu zdroje tepla,
vložkování komína, rekonstrukce vnitřního schodiště, včetně zábradlí na
rodinném domě na adrese
, ve výši 240.000,- Kč s dobou
splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

2918/74

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení p.
, bytem
na instalaci solárních
panelů na rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000,- Kč
s dobou splatnosti 8 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

2919/74

1. Bere na vědomí způsob narovnání majetkových vztahů s Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 70200 Ostrava - Přívoz v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhotovení geometrických plánů na
změnu vlastnických hranic pozemků v lokalitě komunikací Budišovská
a Těchanovická ve Vítkově.

2920/74

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení pozemku parc. č. 1
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.

2921/74

1. Bere na vědomí žádost manželů
, trvale
bytem
, o zakoupení části pozemku
parc. č. 3049 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zahrady u chaty žadatelů.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 3049 o výměře
cca 401 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2,
dle důvodové zprávy.
3. Nedoporučuje schválit slevu z kupní ceny pozemku na 150,- Kč/m2 z důvodu
dlouhodobého udržování pořádku v této lokalitě, placení daně z nemovitosti a
placení za odpady.

2922/74

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
a podepsaný souhlas všech vlastníků dotčených nemovitostí
o směnu pozemku parc. č. 662/3, za části pozemků parc. č. 662/20, 662/21
a 662/22, všechny pozemky jsou vedeny v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města směnit pozemek parc. č. 662/3, za části
pozemků parc. č. 662/20, 662/21 a 662/22, všechny pozemky jsou vedeny
v k. ú. Nové Těchanovice po doložení geometrického plánu, jako pozemek
zajišťující příjezd k nemovitostem, formou směny metr za metr s případným
doplatkem ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.
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2923/74

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 750/18, 732/69 a pozemek parc. č.
732/70 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky k rekreaci.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 732/70 ttp o výměře
11 m2 a část pozemků parc. č. 732/69 ttp o výměře cca 37 m2 a 750/18 ost.
plocha o výměře 53 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky k rekreaci, za
kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2924/74

1. Bere na vědomí žádost

2925/74

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
,
, trv. bytem
a
, trv. bytem
na zakoupení
části pozemku parc. č. 353, 346/2, 345/5 a 345/3, vše v k. ú. Vítkov.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 346/2
o výměře cca 21 m2, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, jako
pozemek kolem nemovitosti stojící na parc. č. 344/1 ve Vítkově, za kupní cenu
ve výši 600,- Kč/m2.
3. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 345/5 o výměře
62 m2, jako pozemek zajišťující přístup ke garáži stojící na pozemku parc.
č. 345/3.
4. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 345/3 o výměře
52 m2, jako pozemek pod garáží, kterou vlastní ÚZSVM, z důvodu zákonného
předkupního práva vůči vlastníkovi stavby stojící na pozemku.

2926/74

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 2594/1 ttp v k. ú. Vítkov,
jako travnatý pozemek u chaty žadatele.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 2594/1 ttp o
výměře cca 400 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.

2927/74

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha v k. ú. Vítkov,
jako příjezd k pozemku parc. č. 558/2 zastavěná plocha a nádvoří.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha
o výměře cca 253 m2, v k. ú. Vítkov, jako zajištění příjezdu na pozemek
žadatele, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle důvodové zprávy.

2928/74

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha v k. ú. Vítkov,
jako příjezd k pozemku parc. č. 576 ttp.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 558/3 ost. plocha
o výměře cca 49 m2 a zároveň provést částečnou směnu pozemku 558/3 za část
pozemku parc. č. 576 o výměře cca 6 m2,vše v k. ú. Vítkov, jako zajištění
příjezdu na pozemek žadatelky, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle
důvodové zprávy.

, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc.
č. 346/2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zajišťující přístup k nemovitosti stojící na
parcele č. 345/2 v k. ú. Vítkov.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 346/2
o výměře cca 7 m2, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, výměra bude upřesněna
geometrickým plánem, jako pozemek zajišťující přístup k nemovitosti stojící na
parc. č. 345/2 ve Vítkově.
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2929/74

Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, mezi Městem Vítkov
a manželi
, nar.
a
,
nar.
, oba trvale bytem
, na část pozemku
parc. č. st. 11/1 o výměře 32 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova za kupní cenu ve výši
4.035,- Kč.

2930/74

1. Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 1508/26 „1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, který určuje výši slevy z kupní
ceny pozemku parc. č. 1304/5 o výměře 1346 m 2 v k. ú. Vítkov, dle uzavřené
kupní smlouvy ze dne 9. 12. 2019 mezi Městem Vítkov a manželi
, nar.
1, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
ve výši 30%, tj. 29.880,- Kč + 21% DPH a to na
část pozemku o výměře 166 m2 z důvodu trvalého zamokření pozemku.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se jmenovanými, a to
nejpozději do 30. 9. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatelů, pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem
platnosti.“
2. Doporučuje schválit slevu z kupní ceny pozemku parc. č. 1304/5 v k. ú. Vítkov,
uzavřením Dodatku č.1.
3. Doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr změnit Kupní smlouvu ze dne
9. 12. 2019, na prodej pozemku parc. č. 1304/5 v k. ú. Vítkov, mezi Městem
Vítkov a manželi
, nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
. Změna spočívá ve
snížení kupní ceny pozemku z původních 977.196,- Kč vč. DPH na 941.041,Kč vč. DPH, z důvodu dlouhodobého zamokření části pozemku o výměře 166
m2, změna bude provedena Dodatkem č. 1.

2931/74

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 689/12 ze dne 29. 4. 2020, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu ve výši 3.400,- Kč + DPH
v pozemku parc. č. 781/1, ostatní plocha v k. ú. Vítkov, 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 ALBREKO s. r. o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČO:
25371517, DIČ: CZ25371517, zastoupená na základě plné moci PM-056/2021,
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

2932/74

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 691/12 ze dne 29. 4. 2020, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu ve výši 3.000,- Kč + DPH
v pozemku parc. č. 2691/1, 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 ALBREKO s. r. o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u
Opavy, IČO: 25371517, DIČ: CZ25371517, zastoupená na základě plné moci
, 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
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2933/74

1. Bere na vědomí žádost
, trv. bytem
,
, trv. bytem
a
, trv. bytem
na výmaz
předkupního práva vedeného na katastrálním úřadě k pozemkům parc. č. 344/1
a 344/2, v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit výmaz předkupního práva
k pozemkům parc. č. 344/1 a 344/2 v k. ú. Vítkov.

2934/74

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2881/73 ze dne 9. 8. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
, na pronájem pozemku parc. č. 2937/6
zahrada o výměře 327 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k zajištění přístupu k
chatě, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 10/2022

2935/74

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2882/73 ze dne 9. 8. 2022 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pronájem části pozemku parc. č.
305 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
k udrž. čistoty a pěstování zeleniny, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 10.
Z: S,VFO
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 10/2022
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

2936/74

1. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. 1 nájemní smlouvy uzavřené dne 16. 12.
2020 mezi Městem Vítkov a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý
travní porost o výměře cca 400 m2 v k. ú Vítkov, jako pozemek k uložení dřeva,
ke dni 31. 12. 2022.
2. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 10/2022

2937/74

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
a
, nar.
, oba bytem
, na pronájem části pozemku
parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 580/1 ostatní
plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrádka, za cenu
2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 10/2022

2938/74

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, bytem
1
, na pronájem části pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře cca
180 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova.
2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 580/1 ostatní
plocha o výměře cca 180 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrádka, za cenu
2,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 13 odst. 4 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

2939/74

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
, bytem
a
, nar.
, bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 662/8 ostatní plocha
o výměře cca 44 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.
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Z: VFO
T: 10/2022

2. Rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 662/8 ostatní
plocha o výměře cca 44 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci,
za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 10/2022
2940/74

1. Bere na vědomí žádost firmy KARASAD s.r.o. IČO 07367171, se sídlem
Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov, na pronájem části pozemku parc.
č. 2/4 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 2/4 ostatní plocha o výměře cca
4 m2 v k. ú. Vítkov.
3. Ukládá informovat jmenovanou firmu o usnesení RM.

Z: VFO
T: 10/2022

2941/74

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00489557 k 30. 6. 2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu
Z: VOS
města Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00489557, k 31. 12. 2022.
T: 4/2023

2942/74

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 30. 06. 2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, IČO: 00037494, k 30. 6. 2023.

Z: VOS
T: 8/2023

2943/74

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, Komenského 754, Vítkov, IČO 69987181 za I. pololetí
2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
Z: VOS
p.o., Komenského 754, Vítkov, IČO 69987181, za rok 2022.
T: 4/2023

2944/74

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 7096288 za I. pololetí 2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvkové organizace, IČO 7096288, za rok 2022.

Z: VOS
T: 4/2023

1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO 73214892 za I. pololetí
2022.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, Vítkov, IČO 73214892, za rok 2022.

Z: VOS
T: 4/2023

2945/74

2946/74

1. Bere na vědomí informaci o získané neinvestiční dotaci z Programu podpory
prevence kriminality, z rozpočtu Ministerstva vnitra na projekt „Vítkov –
Asistenti prevence kriminality – 2022 ve výši 554 400,- Kč.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Programu podpory
prevence kriminality, z rozpočtu Ministerstva vnitra na projekt „Vítkov –
Asistenti prevence kriminality – 2022 ve výši 554 400,- Kč.

2947/74

Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu
přípravy projektové dokumentace 2022“ na realizaci projektu „Technická
infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“ v celkové výši max.
400.000 Kč.

2948/74

1. Bere na vědomí informaci o schválené investiční dotaci z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Cyklostezka Vítkov –
Prostřední Dvůr“ – ISPROFOND 5818510060, ve výši 5 937 777,- Kč.
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2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 1261/C1/2022 o
poskytnutí prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2022 na akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ – ISPROFOND
5818510060 ve výši 5 937 777,- Kč.
2949/74

1. Bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Bytový dům Oderská 182,
Vítkov – demolice“ (identifikační číslo: 117D081000529).
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí investiční dotace ze státního
rozpočtu v rámci dotačního programu 11708 - Podpora revitalizace území na
realizaci akce „Bytový dům Oderská 182, Vítkov - demolice“ (identifikační
číslo: 117D081000529), v celkové výši 1 479 229 Kč.

2950/74

Bere na vědomí informace o dotačních možnostech Integrovaného regionálního
operačního programu na realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost Vítkov“.

2951/74

1. Bere na vědomí žádost organizace Technické služby města Vítkov, p. o., IČO:
00037494 o poskytnutí investičního příspěvku na zpracování projektové
dokumentace pro budovu dílen a garáží v areálu Technických služeb.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku
na zpracování projektové dokumentace pro budovu dílen a garáží v areálu
Technických služeb.

2952/74

1. Bere na vědomí žádost o povolení vyřazení majetku – elektrocentrála
inventární číslo 8380 – Technických služeb města Vítkov, příspěvkové
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města vyřadit elektrocentrálu inventární číslo 8380
z majetku Technických služeb města Vítkov, příspěvkové organizace, Dělnická
705, 749 01 Vítkov.

2953/74

1. Schvaluje bezúplatný převod majetku – Party stan 6x12 inventární číslo 9268
Technických služeb města Vítkov, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749
01 Vítkov na Středisko volného času Vítkov, Bezručova 585, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá Technickým službám města Vítkov, příspěvkové organizaci, Dělnická Z: ŘTS
705, 749 01 Vítkov provést bezúplatný převod majetku – Party stan 6x12
T: 9/2022
inventární číslo 9268 na Středisko volného času Vítkov, Bezručova 585, 749 01
Vítkov.

2954/74

1. Bere na vědomí žádost Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181 o souhlas s podáním žádosti o dotaci z výzvy IROP
– Základní školy, prostřednictvím firmy Z+M Partner spol. s r.o., a o finanční
prostředky na předfinancování a spoluúčast u této dotace.
2. Bere na vědomí změnu cen a rozpočet celé akce sanace suterénu Základní školy
a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas Základní škole a gymnáziu
Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO 69987181 s podáním žádosti o dotaci
z výzvy IROP – Základní školy, kterou by za školu podávala firma Z+M
Partner spol. s r.o.
4. Doporučuje zastupitelstvu schválit předfinancování dotace na sanaci suterénu
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181 na
základě předloženého finálního rozpočtu, poskytnutím návratné finanční
výpomoci zřizovatele.
5. Doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí investičního příspěvku Základní
škole a gymnáziu Vítkov na spoluúčast na projektu ve výši maximálně 10%
nákladů na projekt.
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2955/74

2956/74

1. Schvaluje převod finančních prostředků příspěvkové organizace Technické
služby města Vítkov, Dělnická 705, Vítkov, 749 01 z rezervního fondu do
fondu investic dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace Technické služby města
Vítkov, Dělnická 705, Vítkov, 749 01.
1. Bere na vědomí dotační možnosti na pořízení techniky pro technické služby.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit nákup malého svozového vozu na odpady.
3. Ukládá předložit zprávu zastupitelstvu.

2957/74

1. Bere na vědomí žádost Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892, na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 49.900,-Kč pro mažoretky na reprezentaci na MS v Zagrebu.
2. Schvaluje poskytnutí provozního příspěvku ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu
města Středisku volného času Vítkov, příspěvkové organizaci, Bezručova 585,
749 01 Vítkov, IČO 73214892, pro mažoretky, na reprezentaci na MS
v Zagrebu.

2958/74

Doporučuje zastupitelstvu města schválit dokrytí ztráty lesa za rok 2020 ve výši
1 411 015,34,-Kč.

2959/74

Doporučuje zastupitelstvu města nařídit organizaci Technické služby, p. o.
Vítkov, Dělnická 705, 749 01 Vítkov odvod mimořádného zisku ve výši
1 411.015,34 Kč zřizovateli.

2960/74

1. Souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením energetického marketingu ve
výši dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření energetického
marketingu.

2961/74

1. Bere na vědomí zprávu o jednání vedení města se společností SmVaK a.s
Ostrava o možnosti spolupráce v oblasti směny majetků.
2. Ukládá informovat zastupitelstvo města.

2962/74

1. Bere na vědomí žádost Vítkovské Energy, s. r. o., IČO: 28617665, se sídlem
Klokočov 61, 747 47 Vítkov o souhlas s vynětím zatížených pozemků ze
zemědělského půdního fondu, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje prohlášení vlastníka pozemku, který zajišťuje souhlas s vynětím
zatížených pozemků parc. č. 2515/22, 2515/24, 2515/25 vše orná půda a parc.
č. 2516/5 trv. travní porost, uvedené pozemky jsou v k. ú. Vítkov, ze
zemědělského půdního fondu.
3. Ukládá podepsat souhlas s vynětím zatížených pozemků ze zemědělského
půdního fondu, a to nejpozději do 30. 11. 2022.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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T: 9/2022
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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