USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 5. května 2021
ve velkém sále kulturního domu ve Vítkově
(od č. 1011/19 do č. 1065/19)
Zastupitelstvo města:
1011/19 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 23. února, 16. března a 6. dubna
2021.
1012/19 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.
1013/19 1. Neschvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal
ContactPoint Czech Republic, spol.s.r.o. Praha, a vymezení funkční plochy určené
k zastavění rodinným domem, popřípadě rekreační chatou na pozemku parc.č. 2951/1
(zahrada) v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 5/2021

1014/19 Vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití
§ 72 až 74 ve spojení s ustanovením § 67 až 69 stavebního zákona, § 171-174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Regulačního plánu
Vítkov – lokalita Skřivánčí pole, Budišovská ulice, kterou se regulační plán ruší.
1015/19 Bere na vědomí zprávu o přípravě koupaliště ve Vítkově na sezónu 2021.
1016/19 1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium Vítkov,
p.o., IČO: 69987181 k 31. 12. 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Základní škola a gymnázium Vítkov,
p.o., IČO: 69987181 k 30. 6. 2021.

Z: VOS
T. 9/2021

1017/19 1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 31. 12. 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Mateřská škola Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p. o., IČO: 7096288 k 30. 6. 2021.

Z: VOS
T. 9/2021

1018/19 1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 31. 12. 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČO: 73214892 k 30. 6. 2021.

Z: VOS
T. 9/2021

1019/19 1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu Vítkov, p. o.,
IČO: 00489557 k 31. 12. 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Správa bytového fondu Vítkov, p. o.
IČO: 00489557 k 30. 6. 2021.

Z: VOS
T. 9/2021

1020/19 1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření organizace Technické služby Vítkov, p. o., IČO:
00037494 k 31. 12. 2020.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření organizace Technické služby Vítkov, p. o., IČO:
00037494 k 30. 6. 2021.

Z: VOS
T. 9/2021

1021/19 1. Schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a Obcí Melč, Melč 6, 747 84, IČO 00300420 za účelem
spolupráce na vybudování vodovodního řádu „Prodloužení vodovodního řádu –
Zálužné“.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Obcí Melč, Melč 6, 747 84, IČO
00300420 za účelem spolupráce na vybudování vodovodního řádu „Prodloužení
vodovodního řádu – Zálužné“.
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Z: S,VOS
T: 6/2021

1022/19 1. Schvaluje přijetí dotace ve výši 677.476,25 Kč na projekt „Výstavba parkoviště na ulici
Komenského“ z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020.
2. Souhlasí s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS/SMVS:
115D312030216 na financování projektu „Výstavba parkoviště na ulici Komenského“
z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020.
1023/19 1. Schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra, z programu Prevence
kriminality na místní úrovni 2021 na projekt „Vítkov – Asistent prevence kriminality –
2021“ ve výši 171.360,-.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu „Vítkov – Asistent prevence kriminality –
2021“.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na předfinancování projektu „Vítkov – Asistent
prevence kriminality - 2021“ ve výši 221.600,-.

Z: VFO
T: 6/2021

1024/19 1. Schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva vnitra, z programu Prevence
kriminality na místní úrovni 2021 na projekt „Vítkov – Modernizace MKDS – 2021“ ve
výši 273.771,-.
2. Souhlasí se spolufinancováním projektu „Vítkov – Modernizace MKDS – 2021“.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření na předfinancování projektu „Vítkov – Modernizace Z: VFO
MKDS - 2021“ ve výši 304.190,-.
T: 6/2021
1025/19 1. Schvaluje vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku organizace Technické služby
Vítkov, p. o., IČO: 00037494, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá řediteli organizace Technické služby Vítkov, p. o., IČO: 00037494, vyřadit Z: ŘTS
nepotřebný majetek z evidence a používání.
T: 5/2021
1026/19 1. Schvaluje doplnění v Příloze č. 1 Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Základní školy
a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO: 69987181, o položku inventárního
čísla 12755 na účtu 021/2100 – hřiště, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat doplněnou přílohu č. 1 řediteli příspěvkové organizace Základní škola
a gymnázium Vítkov, IČO: 69987181.
1027/19 1. Schvaluje slevu na nájmu nebytových prostor Švermova 249, 749 01 Vítkov nájemci
, IČO:
ve výši 75%
z měsíčního nájemného po dobu rekonstrukce – dle harmonogramu stavby období 310/2021.
2. Ukládá podepsat dohodu o slevě na nájmu nebytových prostor Švermova 249, 749 01
Vítkov po dobu rekonstrukce mostu mezi nájemcem
, IČO:
a Správou bytového fondu, p. o. Opavská 21,
Vítkov jako pronajímatelem.

Z: VOS
T: 5/2021

Z: ŘSBF
T: 5/2021

1028/19 Bere na vědomí zápis z 16. jednání sportovního výboru konaného dne 21. 4. 2021.
1029/19 1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2020.
2. Ukládá předložit zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova za rok
2021.
1030/19 1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na roky 2022-2023 dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit schválený střednědobý výhled města Vítkova na roky 2022-2023.
1031/19 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 3/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, schválenou v radě města dne 16. 3.
2021.
1032/19 Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 4/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, schválenou v radě města dne 6. 4. 2021.
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Z: VFO
T: 4/2022

Z: VFO
T: 5/2021

1033/19 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 5/2021
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 5/2021 dle
Z: VFO
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
T: 5/2021
1034/19 Bere na vědomí poskytnuté informace o poplatku z pobytu.
1035/19 1. Schvaluje směrnici – zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města
Vítkova dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit směrnici – zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku
města Vítkova na webové stránky města a intranet.

Z: VFO,VOS
T: 5/2021

1036/19 1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
,
na modernizaci domu, rekonstrukci
kuchyně a rekonstrukci střechy na rodinném domě na adrese
, ve výši
280.000, -- Kč a dobou splatnosti 10 let při úrokové sazbě 2 % p. a.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov a
manželi
a
, bytem
na
modernizaci domu, rekonstrukci kuchyně a rekonstrukci střechy na rodinném domě na
adrese
, ve výši 280.000, -- Kč a dobou splatnosti 10 let při úrokové
sazbě 2 % p. a.

Z: VFO,S
T: 6/2021

1037/19 1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení paní
, bytem
na zřízení tepelného čerpadla a zřízení podlahového a stropního
topení na rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000, -- Kč
a dobou splatnosti 10 let při úrokové sazbě 2 % p. a.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mezi Městem Vítkov a paní Z: VFO,S
, bytem
na zřízení tepelného čerpadla a
T: 6/2021
zřízení podlahového a stropního topení na rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000, -- Kč a dobou splatnosti 10 let při úrokové sazbě 2 % p. a.
1038/19 1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 202005
uzavřené mezi Městem Vítkov a panem
, bytem
na
prodloužení termínu čerpání zápůjčky, tj. do 30. 11. 2021.
2. Ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 202005
uzavřený mezi Městem Vítkov a panem
, bytem
na
prodloužení termínu čerpání zápůjčky, tj. do 30. 11. 2021.

Z: VFO,S
T: 6/2021

1039/19 1. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov a organizací
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČO: 73214892, ve výši
5.705.595,90 Kč na předfinancování projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/00045027
s názvem Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov.
2. Ukládá podepsat smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
Z: VFO,S
a organizací Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace do 31. května 2021. T: 5/2021
1040/19 1. Revokuje usnesení zastupitelstva města č. 1063/22 ze dne 1. 11. 2017: „2. rozhodlo
kopit pozemky parc. č. č. 718/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3785 m2, jehož
součástí je dům čp. 493, a parc. č. 719/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 v kat. území
Vítkov – areál Pivovaru, do vlastnictví města Vítkova od pana
, nar.
, bytem
, za kupní cenu ve
výši 3.600.000,- Kč, vč. podmínky výmazu věcných břemen, jimiž jsou převáděné
pozemky zatíženy, dle důvodové zprávy.“ a
„4. ukládá FO předložit zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu s
, nar.
, bytem
za podmínek uvedených v bodě 2/, a to nejpozději do 28. února 2017.“
2. Ukládá informovat majitele pivovaru o rozhodnutí zastupitelstva města.
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,
Z: VFO
T: 6/2021

1041/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 975/17 ze dne 3. 3. 2021, kupní smlouvu na
pozemek parc. č. 791/15 zahrada (181 m2) v kat. území Nové Těchanovice dle
geometrického plánu č. 605 – 88 / 2020 mezi městem Vítkov, jako prodávajícím
a manželi
, nar.
a
, nar.
, oba trv.
bytem
, jako kupujícími, za dohodnutou kupní cenu ve výši
27 150,- Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. července 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1042/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 976/17 ze dne 3. 3. 2021, kupní smlouvu na
pozemek parc. č. 791/16 zahrada (4 m2) v kat. území Nové Těchanovice dle
geometrického plánu č. 605 – 88 / 2020 mezi městem Vítkov, jako prodávajícím
a
, nar.
, trv.
, jako
kupující, za dohodnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. července 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1043/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 977/17 ze dne 3. 3. 2021, směnnou smlouvu
mezi městem Vítkov (parc. č. 2410/3 a 2130/12) a
, nar.
, trv. bytem
(parc. č. 1044/6 a část pozemku parc.
č. 1034 – dle geometrického plánu č. 669 – 22 / 2021), formou směny metr za metr, dle
přiloženého návrhu směnné smlouvy.
2. Ukládá podepsat směnnou smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. července
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1044/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 978/17 ze dne 3. 3. 2021, kupní smlouvu na
pozemek parc. č. 929/4 ostatní plocha (32 m2) v kat. území Nové Těchanovice mezi
městem Vítkov, jako prodávajícím a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupujícím, za dohodnutou kupní cenu ve výši
25 500,- Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. července 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1045/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 980/17 ze dne 3. 3. 2021, kupní smlouvu na
pozemek parc. č. 2786/7 zastavěná plocha a nádvoří (363 m2) v kat. území Vítkov mezi
městem Vítkov, jako prodávajícím a
, nar.
, trvale
bytem
, jako kupujícím, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 272 250,- Kč, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. července 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1046/19 Rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3044/1 ostatní plocha (cca 155 m2 dle geometrického plánu – který žadatelé dodají ještě před zveřejněním záměru) v kat.
území Vítkov jako zahrada u chaty žadatelů č. ev. 226 v Prostředním Dvoře (Veselka) za
dohodnutou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 .
1047/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 331/6 ze dne 26. 6. 2019, darovací smlouvu
č. OP/192/j/2020/TSÚ/Rol o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 3235/11 ostatní
plocha o výměře 588 m2, v kat. území Vítkov dle geometrického plánu č. 3571 – 79 /
2020, od Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava zastoupeného organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711, DIČ: CZ00095711 dle důvodové
zprávy.
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Z: S,VFO
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 7/2021

2. Ukládá podepsat darovací smlouvu č. OP/192/j/2020/TSÚ/Rol o bezúplatném nabytí
pozemku parc. č. 3235/11 ostatní plocha o výměře 588 m2, v kat. území Vítkov dle
geometrického plánu č. 3571 – 79 / 2020, od Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupeného organizací Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO:
00095711, DIČ: CZ00095711
1048/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 871/16 ze dne 16. 12. 2020 kupní smlouvu na
pozemek parc. č. 1304/1 orná půda o výměře 1409 m2 (výměra byla upřesněna
geometrickým plánem č. 3733 – 9 / 2021) v kat. území Vítkov za účelem výstavby
rodinného domu mezi městem Vítkov, jako prodávajícím a žadateli
, nar.
, trvale bytem
,
a
, nar.
, trvale bytem
,
jako kupujícími, za nabídnutou kupní cenu ve výši 870.260,- Kč včetně DPH v zákonné
výši, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. července 2021.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení
ZM o uzavření smlouvy s těmito žadateli platnosti.
1049/19 1. Rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 56/1 v kat. území Nové Těchanovice,
který bude rozdělen dle varianty č. 2 předloženého návrhu na tři parcely jako pozemek
pro výstavbu RD.
2. Schvaluje pořízení geometrického plánu městem Vítkovem, pokud bude projeven zájem
o koupi pozemku a úhradu nákladů za zpracování geometrického plánu budoucími
žadateli.
3. Ukládá vyhlásit záměr na prodej pozemku parc. č. 56/1 v kat. území Nové Těchanovice,
jakožto pozemek pro výstavbu rodinných domů dle varianty č. 2 předloženého návrhu.
4. Ukládá nechat zpracovat geometrický plán na pozemek parc. č. 56/1 na rozdělení
pozemků v případě doručení žádostí o odkup částí tohoto pozemku.
1050/19 1. Rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc Venkovskému mikroregionu
Moravice, IČO 70630089, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, ve výši
443 326,46,- Kč na předfinancování projektu „Venkovský mikroregion Moravice –
Předcházení vzniku odpadů“ na pořízení 100 ks zahradních kompostérů.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a Venkovským mikroregionem Moravice, IČO 70630089, se sídlem náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, ve výši 443 326,46,- Kč na předfinancování projektu „Venkovský
mikroregion Moravice – Předcházení vzniku odpadů“ na pořízení 100 ks zahradních
kompostérů dle přílohy č. 5 důvodové zprávy.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a Venkovským mikroregionem Moravice, a to nejpozději do 31. 5. 2021.
4. Rozhodlo poskytnout dotaci Venkovskému mikroregionu Moravice, IČO 70630089, se
sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, ve výši 108 939,90 Kč na předfinancování
projektu „Venkovský mikroregion Moravice – Předcházení vzniku odpadů“ na pořízení
100 ks zahradních kompostérů.
5. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Venkovským
mikroregionem Moravice, IČO 70630089, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, ve výši 108 939,80 Kč na pořízení 100 ks zahradních kompostérů
v rámci projektu „Venkovský mikroregion Moravice – Předcházení vzniku odpadů“ dle
přílohy č. 6 důvodové zprávy.
6. Ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem Vítkov
a Venkovským mikroregionem Moravice, a to nejpozději do 31. 5. 2021.
1051/19 1. Bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Klokočov, z. s., Klokočov 32, 747 47
Vítkov 3, IČO 47812133 o změnu využití poskytnuté dotace.
2. Schvaluje dodatek č. 1 mezi Městem Vítkovem a Tělovýchovnou jednotou Klokočov, z.
s., Klokočov 32, 747 47 Vítkov 3, IČO 47812133 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne
20. 1. 2021, na změnu využití poskytnuté dotace, dle přiloženého návrhu.
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Z: VFO
T: 6/2021

Z: S,VFO
T: 7/2021

Z: S,VFO
T: 6/2021
Z: VFO
T: 2021

Z: S,VFO
T: 5/2021

Z: S,VFO
T: 5/2021

3. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 30. 6.
2021. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM o uzavření
dodatku platnosti.
1052/19 1. Rozhodlo o provádění on-line přenosů z jednání zastupitelstva města Vítkova.
2. Ukládá předložit návrh na aktualizaci jednacího řádu zastupitelstva města, jež bude řešit
způsob a prostředky provádění on-line přenosu z jednání (umístění kamer, záběry kamer
atp.)
3. Ukládá zajistit informovanost o provádění on-line přenosů a o způsobu dosažitelnosti
tohoto přenosu.

Z: S,VFO
T: 6/2021

Z: VVS
T: 16.6.2021
Z: VVS
T: 7/2021

1053/19 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech
města Vítkova v roce 2020.
1054/19 1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Lhotka ve výši 125 000 Kč na
účel uvedený v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Lhotka o usnesení zastupitelstva.
Z: MS
T: 5/2021
1055/19 1. Schvaluje v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních prostředků pro místní části Města
Vítkova“ použití finančních prostředků pro místní část Klokočov ve výši 370 000 Kč na
účel uvedený v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat předsedu osadního výboru Klokočov o usnesení zastupitelstva.
Z: MS
T: 5/2021
1056/19 1. Schvaluje Smlouvu č. 2021/63 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
150.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a panem
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2021/63.

Z: S,VOVS
T: 5/2021

1057/19 1. Schvaluje Smlouvu č. 2021/64 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
150.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a panem
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2021/64.
Z: S,VOVS
T: 5/2021
1058/19 1. Schvaluje Smlouvu č. 2021/65 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech ve výši
200.000,- Kč, uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a panem
, nar.
, bytem
.
2. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu č. 2021/64.
1059/19 Považuje stížnost paní
v domě č.p. 877 za bezdůvodnou.

Z: S,VOVS
T: 5/2021

na postup rady města při přidělování bytů

1060/19 1. Schvaluje záměr prodeje bytu na ulici Opavská, bytová jednotka 911/2, v bytovém
domě č. p. 911 na pozemku parcely č. 1410/4 včetně spoluvlastnického podílu
o velikosti podílu 1464/10000 na společných částech domu, katastrální území Vítkov,
LV č. 2267,2097, obec Vítkov, okres Opava, dle Odborného vyjádření č. 181/21/79
k tržní hodnotě nemovité věci za částku 1,080.000,-Kč.
2. Ukládá Zveřejnit záměr prodeje bytu na stránkách města Vítkov, na stránkách Správy
bytového fondu, p. o. Vítkov a na sociálních sítích po dobu 3 měsíců.
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Z: VOS
T: 5/2021

1061/19 Bere na vědomí výsledky ankety o návrhu názvu nové ulice.
1062/19 Bere na vědomí Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova.
1063/19 1. Bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.4.2021.
2. Ukládá provést kontroly dle návrhu kontrolního výboru.
1064/19 1. Bere na vědomí zápis z 19. Jednání finančního výboru ze dne 3.5.2021.
2. Ukládá předložit RM, či ZM návrhy finančního výboru v bodech zápisu: 6.1; 6.2; 9; 10;
11.1; 11.2.
1065/19 1. Bere na vědomí návrh na zavedení participativního rozpočtu.
2. Ukládá předložit podmínky pro zavedení participativního rozpočtu.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: KV
T: 9/2021
Z:
VOS,VFO,S,MS
T: 9/2021
Z: VFO,VOK
T: 9/2021

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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