USNESENÍ
58. schůze Rady města Vítkova konané dne 26. října 2021 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2210/58 do č. 2254/58)
Rada města:
2210/58 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2211/58

1. Bere na vědomí rozdělení Změny č. 3 územního plánu Vítkova na 2 dílčí
změny 3a), která bude samostatně řešit plochu pro fotovoltaickou elektrárnu
Vítkov-sever a změnu 3b), která bude samostatně řešit plochu pro
fotovoltaickou elektrárnu Vítkov-jih.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení Změny č. 3 územního
plánu Vítkova na dvě dílčí změny 3a) a 3b).

2212/58

1. Souhlasí s ubytováním manželů
v Azylové
ubytovně na ulici Selská 312 ve Vítkově do 31. března 2022.
2. Ukládá informovat manžele
o umožnění pobytu v azylové ubytovně
na ulici Selská 312 ve Vítkově do března 2022.

2213/58

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova vydat obecně závaznou vyhlášku,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

2214/58

1. Schvaluje veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí zahradnických
služeb k udržování městské zeleně na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově, záhon
u kina, dva záhony u parkoviště kina a pomníku padlých.
2. Bere na vědomí návrh smlouvy.
3. Ukládá zaslat výzvu a nabídku nejméně třem dodavatelům.

Z: VOSV
T: 11/2021

Z: OVÚPŽP
T: 11/2021

2215/58

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2021 rozpočtovým opatřením
č. 15/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 15/2021 dle přílohy č. 1
Z: VFO
předloženého materiálu.
T: 11/2021

2216/58

Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Vítkova na rok
2021 rozpočtovým opatřením č. 16/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2217/58

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro
organizaci Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494, spočívající
v navýšení provozního příspěvku o částku 1.656.281,- Kč.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení odvodu z odpisů organizaci
Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494, o částku 701.601,- Kč
do rozpočtu zřizovatele.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele pro
organizaci Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494, spočívající
v poskytnutí investičního příspěvku ve výši 800.000, -- Kč na pořízení
malotraktoru.

2218/58

1. Bere na vědomí žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve
Vítkově, Opavská 116, Vítkov, IČO: 47810564, o poskytnutí finanční dotace
na výměnu kotle na vytápění prostor v objektu na Opavské ulici ve Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout finanční dar ve výši 59.000,- Kč
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Vítkově, Opavská 116,
Vítkov, IČO: 47810564, na výměnu kotle na vytápění prostor v objektu na
Opavské ulici ve Vítkově.

Usnesení 58. schůze Rady města Vítkova ze dne 26. 10. 2021

Strana 1 (celkem 7)

3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem
Vítkov a Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Vítkově,
Opavská 116, Vítkov, IČO: 47810564, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2219/58

2220/58

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2167/56 ze dne 5. 10. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby za
úplatu v pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha a parc. č. 26/1 ostatní plocha,
obě v kat. území Lhotka u Vítkova, za účelem rozšíření distribuční soustavy
v rámci akce „Lhotka u Vítkova, p. č. 29/3, rozš. kNN“, kdy Město Vítkov
bude povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM-018/2021 společností
Profiprojekt s.r.o., Collo-louky 126, 739 21 Frýdek- Místek, IČO: 27779319,
DIČ: CZ27779319, bude oprávněná z věcného břemene za jednorázovou
náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své
náklady nechá vypracovat bud. oprávněný, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby se jmenovanou společností, a to nejpozději do
31. 12. 2021.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2168/56 ze dne 5. 10. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě a práva umístit
a provést stavbu za úplatu v pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní porost
a pozemku parc. č. 668/2 ostatní plocha, obě v kat. území Nové Těchanovice,
za účelem svedení odpadních vod v rámci stavby „Oprava a přístavba
rekreačního domu“, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene,
a
, trvale bytem
, bude
oprávněnou z věcného břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněná, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě a práva umístit a provést stavbu se jmenovanou, a to
nejpozději do 31. 12. 2021.

Z: S, VFO
T: 12/2021

Z: S, VFO
T: 12/2021

2221/58

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 429/7 ze dne 28. 8. 2019, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti v pozemcích parc.č. 1860, 1892,
3228/15 a 3228/16, všechny v kat. území Vítkov, za účelem rozšíření
distribuční soustavy v rámci stavby „Vítkov, Komenského 151, p.č. 1855/1,
kNN“, kdy Město Vítkov je povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci firmou
ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČO: 46580646, DIČ:
CZ46580646, jako oprávněným z věcného břemene, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
Z: S, VFO
se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12. 2021.
T: 12/2021

2222/58

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2132/54 ze dne 31. 8. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě a práva umístit
a provést stavbu za úplatu v pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat.
území Vítkov za účelem zřízení kanalizačních přípojek v rámci stavby
„Novostavba rodinného dvoj domu“, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a
bytem
a
, bytem
, budou oprávněnými
z věcného břemene, za jednorázovou náhradu služebnosti inženýrské sítě dle
geometrického plánu, který na své náklady nechají vypracovat budoucí
oprávněné, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě a práva umístit a provést stavbu se jmenovanými, a to
nejpozději do 31. 12. 2021.
2223/58

2224/58

Z: S, VFO
T: 12/2021

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 822/15 ze dne 4. 11. 2020, smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Vítkovem, jako
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 - 210/2021
,
IČO:
, který je oprávněným z věcného břemene, v pozemcích parc.
č. 518 zahrada a parc. č. 539/4 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem
vybudování elektropřípojky v rámci stavby „Vítkov, Budišovská, p. č. 518,
kNK, č. IV-12-8018219/3“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12. 2021.

Z: S, VFO
T: 12/2021

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2170/56 ze dne 5. 10. 2021, smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby za
úplatu v pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha v kat. území Jelenice, za
účelem připojení stávajícího objektu č. p. 23 na veřejný rozvod elektrické
energie v rámci akce „Vítkov, Jelenice, č.p. 23, přípojka 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-205/2021
společností ELHAPRO s.r.o., Opavská 315, 74733 Oldřišov, IČO: 03978249,
DIČ: CZ03978249, bude oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou
náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své
náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12. 2021.

Z: S, VFO
T: 12/2021

2225/58

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 753/17 ze dne 14. 12. 2016, smlouvu
o zřízení věcného břemene - práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc.
č. 627 ostpl. v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního vedení
vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 622/1 zahrada a parc. č. 622/4
zastavěná plocha a nádvoří za účelem výstavby rodinného domu na Rybniční
ul. ve Vítkově, kdy Město Vítkov je povinným z věcného břemene, a manželé
, nar.
,a
nar.
, oba bytem
jsou oprávněnými z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Z: S, VFO
inženýrské sítě se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 12. 2021.
T: 12/2021

2226/58

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 350/6 ze dne 26. 6. 2019, smlouvu o
zřízení věcného břemene – práva služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc.
č. 1892 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení podzemního
vedení vodovodní přípojky do bývalého areálu ČSAO Vítkov na Lesní ul. ve
Vítkově, kdy Město Vítkov je povinným z věcného břemene, a spol. SERVIS24 Česká republika s. r. o., sídlo: Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO:
02229129, DIČ: CZ02229129, je oprávněnou z věcného břemene, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Z: S, VFO
inženýrské sítě se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12. 2021.
T: 12/2021
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2227/58

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
a
, trvale bytem
, o zakoupení části
pozemku parc. č. 74/1 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 74/1 ostatní
plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Vítkov, výměra bude upřesněna
geometrickým plánem, který na své náklady nechají vypracovat žadatelé, za
kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit slevu 30% z kupní ceny na část
pozemku, a to kvůli svažitosti terénu a faktického dopadu technické
infrastruktury.

2228/58

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. 848/1 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní
plocha o výměře cca 78 m2 v k. ú. Nové Těchanovice – výměra bude
upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady nechá vypracovat
žadatelka, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.

2229/58

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
,
o zakoupení části pozemku parc. č. 74/1 v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 74/1 ostatní
plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelky, za
kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2.

2230/58

Doporučuje zastupitelstvu města schválit, na základě kupní smlouvy podepsané
dne 12. 5. 2017 mezi městem Vítkov a
IČO:
, DIČ:
(s právními účinky od 24. 7. 2017) na koupi pozemku parc.
č. 3207/35 v k. ú. Vítkov, dodatek č.1, o prodloužení lhůty, stanovené pro
kolaudaci stavby do 31. 12. 2023 z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem
a s tím spojené nutnosti přepracování celé projektové dokumentace a také
zajištění nových souhlasů příslušných orgánů, dle důvodové zprávy.

2231/58

Doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města
Vítkova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s účinností od 1. ledna 2022.

2232/58

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb Hybridní pošty č.2021/05895 mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870
a společností Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO 47114983, jejímž předmětem je zajištění zpracování a odesílání
zásilek v rámci agendy dopravních přestupků při měření okamžité rychlosti
v Lesních Albrechticích.
2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o poskytnutí služeb Hybridní pošty Z: VFO
č. 2021/05895 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
T: 11/2021
IČO 00300870 a společností Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO 47114983. Smlouva je na dobu neurčitou s tří
měsíční výpovědní lhůtou.

2233/58

1. Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o přenesení výkonu působnosti v oblasti
doručování (číslo smlouvy ČP: 2021/08210) mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a společností Česká pošta, s. p.,
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 47114983, jejímž
předmětem je zajištění zpracování a odesílání zásilek s dodejkou v rámci
agendy dopravních přestupků při měření okamžité rychlosti v Lesních
Albrechticích.
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2. Ukládá starostovi města podepsat Veřejnoprávní smlouvu o přenesení výkonu Z: VFO
působnosti v oblasti doručování (číslo smlouvy ČP: 2021/08210) mezi
T: 11/2021
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870
a společností Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO 47114983.
2234/58

1. Bere na vědomí Memorandum o spolupráci na zvýšení dopravní bezpečnosti
v lokalitách Lesní Albrechtice a Březová mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Městysem Březová, Březová 106,
747 44 Březová IČO: 00299880, jehož předmětem je zvýšení dopravní
bezpečnosti na území Městyse Březová.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci na
zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitách Lesní Albrechtice a Březová mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870
a Městysem Březová, Březová 106, 747 44 Březová IČO: 00299880.
Memorandum je na dobu určitou do 31.12.2024.

2235/58

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku Střediska volného času
Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO:
73214892 – dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO: 73214892 dle
přiloženého seznamu na Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas s vyřazením majetku Střediska
volného času Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01
Vítkov, IČO: 73214892 z evidence a používání, dle důvodové zprávy.

2236/58

1. Bere na vědomí možnost směny pozemků se Státním pozemkovým úřadem za
účelem rozšíření stavebních ploch v městském majetku určených na výstavbu
rodinných domů.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kroky k provedení směny pozemků
Města Vítkova se Státním pozemkovým úřadem.

2237/58

1. Schvaluje postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace pro
realizaci projektů „Zajištění SDD „Zálužné a „štoly Nové Těchanovice 1“
a „Zajištění SDD „úpadnice Zálužné 2“ a SDD „Onderkova štola“ v souladu
s vnitřním předpisem Města Vítkova č. 9/2019 na základě provedeného
průzkumu trhu.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro realizaci
projektů „Zajištění SDD „Zálužné a „štoly Nové Těchanovice 1“ a „Zajištění
SDD „úpadnice Zálužné 2“ a SDD „Onderkova štola“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a zhotovitelem After
mining, s. r. o., Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO 64618650, za
celkovou smluvní cenu 567 490,- Kč vč. DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektové
Z: S,VOS
dokumentace pro realizaci projektů „Zajištění SDD „Zálužné a „štoly Nové
T: 10/2021
Těchanovice 1“ a „Zajištění SDD „úpadnice Zálužné 2“ a SDD „Onderkova
štola“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO
00300870 a zhotovitelem After mining, s. r. o., Zámostní 1240/41, 710 00
Ostrava, IČO 64618650.

2238/58

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem
Opavská č. p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem
Opavská č. p. 21, IČ: 00489557a škody na majetku města.
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Z: VOS
T: 11/2022

2239/58

Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova p. o., o provozu
městského koupaliště v roce 2021.

2240/58

1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi Správou bytového fondu, příspěvková organizace,
Opavská 21, 749 01 Vítkov a
IČO:
- nebytové prostory na adrese Klokočov 79,747 47
Vítkov, - které byly pronajaty za účelem provozování obchodní činnosti prodej potravin a restaurační činnost, výpovědí ke dni 28. 02. 2022.
2. Rozhodla vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru na adrese
Klokočov 79, 747 47 Vítkov za účelem provozování obchodní činnosti prodej potravin a restaurační činnost na dobu neurčitou s možností
provozování Pošta Partner.
3. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru na adrese Klokočov Z: ŘSBF,VOS
79, 747 47 Vítkov za účelem provozování obchodní činnosti - prodej potravin T: 11/2021
a restaurační činnost na dobu neurčitou s možností provozování Pošta Partner.

2241/58

1. Schvaluje Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných Městem Vítkov, s účinností od 1. 1. 2022.
2. Ukládá odboru služeb předat ředitelům škol a školských zařízení nová Pravidla Z: VOS
pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
T: 12/2021
Městem Vítkov.

2242/58

1. Souhlasí s převodem části rezervního fondu Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvkové organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO
69987181, ve výši 136 730,- Kč, do investičního fondu této organizace, na
uhrazení projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů.
2. Ukládá odboru služeb předat řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvkové organizace, Komenského 754, 74901 Vítkov, IČO 69987181,
usnesení rady města.

Z: VOS
T: 12/2021

2243/58

Bere na vědomí uzavření školní družiny a školního klubu při Základní škole
a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, Komenského 754, 74901 Vítkov,
IČO 69987181, v době podzimních prázdnin.

2244/58

1. Souhlasí s uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava p.o.,
IČO: 70996288, pro školní rok 2021/2022 včetně odloučených pracovišť
v termínech uvedených v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava , p.o.
o rozhodnutí rady města.

Z: VOS
T: 11/2021

1. Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Technické služby města
Vítkov, Dělnická 705, Vítkov, 749 01 na rok 2021, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace o schváleném odpisovém
plánu.

Z: VOS
T: 11/2021

2245/58

2246/58

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2021 na realizaci díla
„Koncepce moderní komunikace města Vítkova“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a M.C.TRITON, spol.
s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČO 49622005, jehož předmětem
je změna dílčího termínu realizace díla.
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9.
2021 na realizaci díla „Koncepce moderní komunikace města Vítkova“ mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a
M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČO
49622005.
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Z: S,VOS
T: 10/2021

2247/58

Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks
od TS Vítkov, p. o., se sídlem Dělnická č. p. 705, IČ:00037494 v celkové
hodnotě 681 094 Kč, dle důvodové zprávy.

2248/58

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Ministerstva
kultury ČR - program VISK3 - Informační centra veřejných knihoven,
na vybavení knihovny RFID technologií a samoobslužným půjčováním.

2249/58

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 18. října 2021.

2250/58

Ukládá zjistit podmínky k odstoupení od smlouvy na vystoupení
Z: VOK
v rámci Dne města – Vítkov 2022 mezi městem Vítkov a Universal Music, s.r.o., T: 11/2021
Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6, IČO 60469692.

2251/58

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění akce/zprostředkování uměleckého výkonu,
divadelní představení Svaté neřesti mezi městem Vítkov a
, IČO
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

2252/58

1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2022.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2023.

Z: T
T: 11/2022

2253/58

Doporučuje zastupitelstvu městu schválit dle § 76 zákona č. 128/2000, Sb.
o obcích mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi, jako uvolněným
členům zastupitelstva města ve výši 1,5 násobku měsíční odměny.

2254/58

1. Souhlasí s dočasnou změnou hodin pro veřejnost na poště partner Vítkov 3 –
Klokočov.
2. Ukládá informovat zástupce České pošty, s.p. o stanovisku rady města.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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