USNESENÍ
46. schůze Rady města Vítkova konané dne 23. února 2021 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1666/46 do č. 1731/46)
Rada města:
1666/46 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1667/46

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 15 000 Kč organizaci Elim
Opava, o. p. s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČO 02278197 na činnost
související s výkonem dobrovolnictví.

1668/46

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 20 000 Kč organizaci
EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí, IČO
25852345, z toho 15 000,- Kč na činnost související s provozem asistenčního,
mediačního a terapeutického centra a 5 000 Kč na činnost související
s provozem odborného sociálního poradenství.

1669/46 Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 5 000 Kč organizaci Slezská
diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 na činnost
související s provozem poradny rané péče MATANA.
1670/46

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 674 000,- Kč organizaci
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052, z toho 600 000 Kč
na činnost související s provozem pečovatelské služby, a 74 000 Kč na činnost
související s provozem občanské poradny.

1671/46

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 45 000,- Kč organizaci
Renarkon, o. p. s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČO 25380443 na činnost související s provozem terénního programu.

1672/46

Doporučuje poskytnout individuální dotaci ve výši 61 000,- Kč organizaci
Domov Vítkov, p. o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951 na činnost
související s provozem domova se zvláštním režimem, domova pro seniory a
chráněného bydlení.

1673/46

Nedoporučuje poskytnout individuální dotaci organizaci Centrum inkluze o. p.
s., Klokočov 185, 747 47 Vítkov, IČO 29461545 na činnost související
s provozem Centra pro rodinu FAJTA.

1674/46

1. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč organizaci Děcko, o. p. s.,
Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, IČO 25844521 na provoz svozové
skupinové dopravy dětí s těžším zdravotním postižením do školy.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč mezi Městem
Vítkov a organizací Děcko, o. p. s., Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, IČO
25844521 na provoz svozové skupinové dopravy dětí s těžším zdravotním
postižením do školy.
3. Ukládá podepsat smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč mezi
Městem Vítkov a organizací Děcko, o. p. s., Komenského 64, 741 01 Nový
Jičín, IČO 25844521.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč na účet Děcko, o. p. s.

1675/46

Doporučuje zastupitelstvu města prodloužit platnost Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb města Vítkova na období 2015–2020 do 30. 6. 2021.
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Z: VOSV
T: 3/2021
Z: VOSV
T: 4/2021

1676/46

1677/46

1678/46

1. Schvaluje přidělení bytu č. 24 na ulici Budišovská 877, Vítkov paní
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy
k užívání bytu č. 24 v domě na ulici Budišovská 877, Vítkov.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 24 v domě na ulici Budišovská 877,
Vítkov s paní
, nar.
, bytem B
1. Schvaluje přidělení bytu č. 29 na ulici Budišovská 877, Vítkov paní
ě
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy
k užívání bytu č. 29 v domě na ulici Budišovská 877, Vítkov.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 29 v domě na ulici Budišovská 877,
Vítkov s paní
, nar.
, bytem
.

Z: VOSV
T: 2/2021
Z: ŘSBF
T: 3/2021

1. Bere na vědomí stav příprav Den města Vítkov – 2021.
2. Schvaluje výši vstupného
na místě +
předprodej

předprodej
Dospělí

120,- Kč

200,- Kč

Děti od 6 do 15 let a senioři od 60 let

60,- Kč

100,- Kč

Studenti a žáci* od 16 do 25 let
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do
15 let)
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

60,- Kč

100,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

zdarma

zdarma

Průvodci držitelů průkazu ZTP/P*

60,- Kč

100,- Kč

Děti do 6 let

zdarma

zdarma

*Na základě dokladu o studiu.
3. Ukládá zahájit předprodej k 1.5.2021 prostřednictvím IC a rezervačního
systému.
1679/46

Bere na vědomí zprávu o řešení úkolů (TOP 10) z veřejného projednání a
školního fóra.

1680/46

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 15. února 2021.

1681/46

1. Bere na vědomí zprávu o darování vybavení Imaginária Jezernímu dolu z.s.,
Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu.

1682/46

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru vnitřní správy za rok 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti Odboru vnitřní správy za rok 2021.

1683/46

Z: VOSV
T: 2/2021
Z: ŘSBF
T: 3/2021

Z: VOK
T: 3.5.2021

Z: VVS
T: 2/2022

1. Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s., Ostrava 28. října 169, 709 45, který řeší ukončení nájemní
smlouvy ke dni 1.3.2021.
2. Ukládá informovat Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,
Z: VOVS
Ostrava 28. října 169, 709 45 o rozhodnutí rady města.
T: 3/2021
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1684/46

1. Bere na vědomí žádost městyse Březová o zajišťování výkonu obecní policie
podle ustanovení § 3a Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii., v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 63 a § 66 Zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které se týká měření rychlosti
vozidel v Březové a v Lesních Albrechticích.
2. Ukládá zpracovat analýzu proveditelnosti a schopnosti zajištění následného
procesu zpracování přestupků zjištěných při měření rychlosti motorových
vozidel.
3. Doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti týkající se zajištění měření
rychlosti vozidel v Březové a v Lesních Albrechticích.

Z: S,MS,T
T: 5/2021

1685/46

Bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit u Města Vítkov,
IČO: 00300870, provedené dne 3. 12. 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

1686/46

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 1/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy č. 1 předloženého Z: VFO
materiálu.
T: 3/2021

1687/46

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na
rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 2/2021 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu, ve variantě č. 2.
2. Ukládá předložit návrh pravidel pro financování místních částí.

1688/46

1689/46

1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 864/23 trvalý travní porost o výměře
305 m2, v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci, za cenu 10,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 864/23 trvalý travní
porost o výměře 305 m2, v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci,
za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
1. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 338 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci.
2. Ukládá informovat žadatele o usnesení RM.

Z: VFO,MS
T: 9/2021

Z: VFO
T: 3/2021

Z: VFO
T: 3/2021

1690/46

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 8 ostatní plocha o výměře cca
85 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k uskladnění pomocných pracovních
strojů, za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst.
12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 8 ostatní plocha
Z: VFO
o výměře cca 85 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k uskladnění pomocných
T: 3/2021
pracovních strojů, za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle
čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

1691/46

1. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 1807/1 zahrada o výměře
48 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k vytvoření posezení
a pěstován květin.
2. Ukládá informovat žadatele o usnesení RM.

1692/46

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 15 m2,
v k. ú. Vítkov, jako pozemek k uskladnění palivového dřeva, za cenu 3,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Z: VFO
T: 3/2021

2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada
o výměře 15 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k uskladnění palivového dřeva,
za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
1693/46

1694/46

1695/46

1696/46

1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
18. 6. 2012 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
ke dni 30. 11. 2020 z důvodu úmrtí
nájemce.
2. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
o výměře 215 m2 jako zahrádku za cenu 3,-Kč/m2/rok a část pozemku parc.
č. 1327 trvalý travní porost o výměře 12,80 m2 (3,2 x 4) zastavěnou pergolou
a 12,50 m2 (2,5 x 5) zastavěnou skleníkem, oba za cenu 7,- Kč/m2/rok , v k. ú.
Vítkov, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. 1327 trvalý travní
porost o výměře 215 m2 jako zahrádku za cenu 3,-Kč/m2/rok a část pozemku
parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře 12,80 m2 (3,2 x 4) zastavěnou
pergolou a 12,50 m2 (2,5 x 5) zastavěnou skleníkem, oba za cenu 7,Kč/m2/rok , v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
1. Souhlasí se změnou nájemní smlouvy ze dne 25. 7. 2018 s
,
nar.
, bytem
, která spočívá v ukončení
nájmu části pozemku parc. č. 1807/1 zahrada o výměře 6 m2 a 10 m2, oba
k uskladnění dřeva, v k. ú. Vítkov, uzavřením dodatku č. 1, na kterém se obě
smluvní strany dohodly.
2. Ukládá zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 25. 7. 2018, který
spočívá v ukončení nájmu části pozemku parc. č. 1807/1 zahrada o výměře
6 m2 a 10 m2, oba k uskladnění dřeva, v k. ú. Vítkov, uzavřením dodatku č. 1
k uvedené smlouvě.
1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře
6 m2 jako pozemek k uložení květin na prodej, za cenu 150,-Kč/m2/rok,
v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. 25 ostatní plocha
o výměře 6 m2 jako pozemek k uložení květin na prodej, za cenu 150,Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací
města na I. pol. roku 2021 v celkové výši 310.700,- Kč vybraným subjektům.
2. Ukládá předložit všechny smlouvy týkající se využití sportovního areálu.

1697/46

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace organizaci Střední
škola Odry, p. o., Sokolovská 647/1, Odry, IČO: 00577910, v maximální výši
150.000, -- Kč na prospěchové stipendium na obory vyučující se ve Vítkově na
školní rok 2021/2022.

1698/46

Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 929/4 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 34 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek tvořící jednotný funkční celek s chatou žadatele č. ev. 68 v Zálužné, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.

1699/46

Doporučuje zastupitelstvu města neprodat část pozemku parc. č. 56/1 zahrada o
výměře cca 500 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemek k umístění maringotky.
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Z: VFO
T: 3/2021

Z: VFO
T: 3/2021

Z: VFO
T: 3/2021

Z: VFO
T: 3/2021

Z: VOS,ŘSVČ
T: 3/2021

1700/46

1. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 56/1 zahrada
o výměře cca 500 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek
k umístění maringotky, za cenu 2,- Kč/m2 za rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí rady.

Z: VFO
T: 3/2021

1701/46

Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 2786/7 zastavěná
plocha - nádvoří o výměře 363 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící
jednotný funkční celek s chatou žadatele č. ev. 45, za dohodnutou kupní cenu
ve výši 750,- Kč/m2. Sleva z kupní ceny z důvodu věku žadatelky je dle zásad
prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města Vítkova neopodstatněná.

1702/46

Doporučuje zastupitelstvu směnit pozemky parc. č. 2410/3 orná půda (2078 m2)
a parc. č. 2130/12 zahrada (91 m2) v k. ú. Klokočov ve vlastnictví města Vítkova
za pozemek parc. č. 1044/6 ostatní plocha (180 m2) a část pozemku parc. č. 1034
orná půda o výměře cca 1989 m2 ) v k. ú. Klokočov ve vlastnictví
, bytem
z důvodu rozšíření stavebních parcel
v Klokočově.

1703/46

Doporučuje ZM koupit pozemky parc. č. 1451/1 ostatní plocha o výměře 2561
m2, parc. č. 2270 ostatní plocha o výměře 3184 m2 a parc. č. 2268 ostatní plocha
o výměře 3225 m2 v kat. území Vítkov od Zemědělského podniku Razová, státní
podnik v likvidaci., se sídlem Třanovského 622/1, 163 00 Praha 6,
IČO:13642090, DIČ: CZ13642090, za kupní cenu dle znaleckého posudku, který
bude vyhotoven prodávajícím.

1704/46

1. Doporučuje zastupitelstvu města vybrat kupujícího formou obálkové metody
za schválenou minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 600,- Kč + DPH
v zákonné výši pro část pozemku nedotčenou inženýrskými sítěmi (708 m2)
a 420,- Kč + DPH v zákonné výši pro část pozemku dotčenou inženýrskými
sítěmi (701 m2), nepodnikající fyzické osobě, dle důvodové zprávy.
2. Jmenuje členy komise pro výběr kupujícího obálkovou metodou dne 1. března
2021 od 15:30 hod., ve složení:
,
,
,
,
.
3. Ukládá FO předložit zastupitelstvu města výsledek výběru obálkovou metodou Z: VFO
k projednání.
T: 3/2021

1705/46

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene za úplatu
v pozemku parc. č. 732/69 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice
za účelem vybudování přípojky optické infrastruktury k chatě č. ev. 154
v Zálužné v rámci stavby „0392/20 O2 VPN (29) Opareal Vítkov OK“, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. CETIN a.s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ:
CZ04084063, zastoupená na základě pověření
dle
evidenčního čísla PŘ/2535/2020, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu služebnosti inženýrských sítí na základě znaleckého
posudku, který na své náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. Z: VFO
č. 732/69 trvalý travní porost v kat. území Nové Těchanovice k bezplatnému
T: 4/2021
užívání za účelem vybudování přípojky optické infrastruktury v rámci stavby
„0392/20 O2 VPN (29) Opareal Vítkov OK“.
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1706/46

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene za úplatu
v pozemku parc. č. 308/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území
Vítkov za účelem připojení stávajícího objektu č. p. 238 na veřejný rozvod
elektrické sítě v rámci stavby „č. IV-12-8019691/2, Vítkov, Švermova 238,
rozšíření 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 na základě plné moci
č. PM/II-214/2019 spol. ELHAPRO s.r.o., IČO: 3978249, DIČ: CZ03978249,
sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, jednatel firmy
,
bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu na základě
znaleckého posudku, který na své náklady nechá vypracovat budoucí
oprávněný.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem
připojení stávajícího objektu č. p. 238 na veřejný rozvod elektrické sítě
v rámci stavby „č. IV-12-8019691/2, Vítkov, Švermova 238, rozšíření kNN“,
v pozemku parc. č. 308/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území
Vítkov mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci
č. PM/II-214/2019 spol. ELHAPRO s.r.o., IČO: 3978249, DIČ:
CZ03978249, sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, jednatel firmy
, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. Z: VFO
č. 308/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov
T: 4/2021
k bezplatnému užívání za účelem připojení stávajícího objektu č. p. 238
na veřejný rozvod elektrické sítě v rámci stavby „č. IV-12-8019691/2,
Vítkov, Švermova 238, rozšíření kNN“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu
o umístění stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená
na základě plné moci č. PM/II-214/2019 spol. ELHAPRO s.r.o., IČO:
3978249, DIČ: CZ03978249, sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, jednatel
firmy
, jako stavebníkem, v pozemku parc. č. 308/1
ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Vítkov za účelem připojení
stávajícího objektu č. p. 238 na veřejný rozvod elektrické sítě v rámci stavby
„č. IV-12-8019691/2, Vítkov, Švermova 238, rozšíření kNN“, dle
přiloženého návrhu smlouvy.

1707/46

Doporučuje zastupitelstvu města schválit výmaz věcných práv – předkupního
práva, z nichž je oprávněno město Vítkov, a povinný
, nar.
, bytem
, u pozemku parc. č. 960/2 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 809 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova,
dle přiloženého návrhu dohody.

1708/46

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediskem
volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkově, v rámci výzvy Fondu
malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
2014 - 2020 na projekt „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“.

1709/46

Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace Střediska volného času,
p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkově, v rámci výzvy č. 57 Integrovaného
operačního programu – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání (SVL) na projekt „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“
v celkové výši 5.830.195,99 Kč.
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1710/46

1. Bere na vědomí 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje města Vítkova na období
2019 – 2022 dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. aktualizaci Akčního plánu města
Vítkova na období 2019 – 2022 dle důvodové zprávy.

1711/46

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2020 na realizaci
akce „Odstranění objektu Lesní č. p. 147, Vítkov“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Technickými službami
města Vítkova, příspěvkovou organizací, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO
00037494.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
Z: S,VOS
30. 10. 2020 na realizaci akce „Odstranění objektu Lesní č. p. 147, Vítkov“
T: 3/2021
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870
a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací, Dělnická
705, 749 01 Vítkov, IČO 00037494.

1712/46

1. Schvaluje Dohodu o ukončení Rámcové smlouvy o poskytnutí služeb,
uzavřené mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870
a
, se sídlem
, která řeší zajišťování pohřbů dle zákona č. 256/2011 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dohodu o ukončení Rámcové smlouvy
o poskytnutí služeb, uzavřené mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
Vítkov, IČO 00300870 a
, se sídlem
, která řeší zajišťování pohřbů dle zákona č. 256/2011 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

1713/46

1. Schvaluje změnu v zápise rejstříku škol pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvkovou organizaci, IČO:732 14 892 a to doplnění dalších míst
poskytování zájmového vzdělávání, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, příspěvkové
organizace, o schválení změny v rejstříku škol.

Z: S,VOS
T: 3/2021

Z: VOS
T: 3/2021

1714/46

, advokátky, ČAK č.
,
, zastupující Technické služby města
Vítkov, p. o. proti KARETA s.r.o. o ukončení právního zastoupení nejpozději
k datu 30. 6. 2021 z důvodu ukončení činnosti advokacie.
2. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení právního zastoupení
Z: ŘTS
, advokátky, ČAK č.
,
ve T: 3/2021
věci Technické služby města Vítkov, p. o. proti KARETA s.r.o.
3. Souhlasí s uzavřením dohody o právním zastoupení ve věci -Technické služby
města Vítkov, p. o. proti KARETA s.r.o., s advokátem
., se sídlem
.

1715/46

1. Schvaluje mzdový výměr ředitelce Správy bytového fondu města Vítkov,
příspěvkové organizace, se sídlem Opavská 21, 749 01 Vítkov, paní Zdeňce
Novákové, dle důvodové zprávy, s účinností od 1. března 2021.
2. Ukládá předat mzdový výměr ředitelce Správy bytového fondu města Vítkov,
příspěvkové organizace, se sídlem Opavská 21, 749 01 Vítkov, paní Zdeňce
Novákové, dle důvodové zprávy, s účinností od 1. března 2021.

1716/46

1. Bere na vědomí sdělení

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání dopravní komise ze dne 4. 2.
2021.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání dopravní komise ze dne 4. 2.
2021, mimo body 3 (1), 3 (2).
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Z: VOS
T: 2/2021

1717/46

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 11. 2.
2021.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 11. 2.
2021.

1718/46

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na adrese Vítkov,
Oderská č. p. 542, panu
, nar. 1
, trv. bydliště
.
2. Ukládá přidělit panu
, nar.
, trv. bydliště
Z: ŘSBF
, byt č. 2 o velikosti 1+1, na adrese Vítkov, Oderská č. p. 542. T: 3/2021

1719/46

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, IČO:
69987181, dle důvodové zprávy.

1720/46

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Mateřská škola Vítkov, IČO: 70996288, dle
důvodové zprávy.

1721/46

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit Dodatek č. 5 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Středisko volné času Vítkov, IČO: 73214892, dle
důvodové zprávy.

1722/46

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Správa bytového fondu města Vítkova, IČO:
00489557, dle důvodové zprávy.

1723/46

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací
listině Technické služby města Vítkova, IČO: 00037494, dle důvodové zprávy.

1724/46

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova udělit souhlas s rozšířením doplňkové
činnosti Středisku volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČO 73214892
o ubytovací služby.

1725/46

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od společnosti Semperflex
Optimit, s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 35 Ody, IČO: 26425173 pro Středisko
volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, ve výši 20.000,- Kč na podporu
činnosti školského zařízení.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat finanční dar od společnosti Semperflex
Optimit, s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 35 Ody, IČO: 26425173, ve výši
20.000,- Kč do rozpočtu a účetnictví SVČ, p.o.

1726/46

Revokuje usnesení č. 1144/31/2 ze dne 21. 4. 2020 „ukládá připravit podklady
pro zpracování studie odbornou firmou, na řešení likvidace odpadních vod
v ATC Podhradí.“

1727/46

Revokuje usnesení č. 1173/32/3 ze dne 12. 5. 2020 „Ukládá zpracovat návrh
zabezpečení oblasti pod skalním masivem s ohledem na budoucí demolici domu
č. p. 182.“

1728/46

1. Bere na vědomí plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2020.
2. Bere na vědomí rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2021.
3. Ukládá předložit plnění rozpočtu fondu za rok 2021 a rozpočet fondu na rok
2022.

1729/46

Schvaluje Organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 1.3.2021.
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Z: ŘSVČ
T: 3/2021

Z: T
T: 2/2022

1730/46

Bere na vědomí návrh pravidel pro hospodaření s bytovým fondem města
Vítkova.

1731/46

Bere na vědomí zprávu o činnosti osadních výborů za rok 2020.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 46. schůze Rady města Vítkova ze dne 23.02.2021

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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