USNESENÍ
43. schůze Rady města Vítkova konané dne 21. února 2017 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1647/43 do č. 1708/43)
Rada města:
1647/43 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1648/43 1. Schvaluje vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2016 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2017.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit max. výši těžby 1 800 m3 pro rok 2017.
3. Ukládá předložit vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov, p. o za rok 2017
a výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2018.
1649/43 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Oprava povrchu kompostárny“ dle přiloženého Výběru nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu komisí stanovenou Technickými službami města
Vítkova, příspěvkové organizace.
2. Ukládá řediteli Technických služeb města Vítkova, příspěvková organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov, uzavřít smlouvu o dílo na akci: „Oprava povrchu
kompostárny“ s firmou Silnice Morava, s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov,
IČ: 25357352, za celkovou smluvní cenu 902 209,- Kč vč. DPH.
1650/43 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: „Vůz na svoz odpadu“
v pořadí:
1. uchazeč: HANES, s. r. o., Praha
2. uchazeč: SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o., Chrášťany
dle přiložené zprávy o hodnocení nabídek.
2. Ukládá řediteli Technických služeb města Vítkova, příspěvková organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov, uzavřít kupní smlouvu na „Vůz na svoz odpadu“
s firmou HANES, s. r. o., U Albrechtova Vrchu 7, 155 00 Praha, IČ: 26131919, za
celkovou kupní cenu 3 990 000,- Kč bez DPH, a to po uplynutí zákonných lhůt a po
schválení půjčky města Vítkova pro Technické služby Vítkov, p. o. nebo souhlasu
města Vítkova s poskytnutím úvěru Technickým službám města Vítkova, p. o.

Z: VOS,ŘTS
T: 2/2018

Z: ŘTS
T: 2/2017

Z: ŘTS
T: 3/2017

1651/43 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek TS Vítkov, p.o.
se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ:00037494 nad 20 tisíc Kč/ks a to nosič kontejnerů
a odprodat jej za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.
1652/43 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
městem Vítkov a obcí Větřkovice na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat
Městskou policií ve Vítkově v roce 2016.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Větřkovice Z: VS MP
na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově
T: 2/2018
v roce 2017.
1653/43 1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
městem Vítkov a obcí Čermná ve Slezsku na zajištění odchytu opuštěných
a toulavých zvířat Městskou policií ve Vítkově v roce 2016.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Čermná ve
Slezsku na zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat Městskou policií ve
Vítkově v roce 2017.
1654/43 1. Bere na vědomí zprávu o poskytování sociální služby Terénní program FrýdeckoMístecko.
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Z: VS MP
T: 2/2018

2. Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci ve výši 40.000,- Kč Renarkonu
o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, Ostrava, IČ 25380443 na činnost související
s výkonem terénní protidrogové služby ve městě Vítkov.
1655/43 1. Rozhodla neposkytnout dotaci Vile Vančurova, o.p.s., Vančurova 1217/5,
746 01 Opava, IČ 02250152 na úhradu nákladů na poskytování péče.
2. Ukládá informovat žadatele o neposkytnutí dotace.
1656/43 1. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, Klub Zvoneček, Nádražní 695/28 Odry, IČ 65471776 na
aktivizační programy pro soby se zdravotním postižením.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Asociací rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček, Nádražní 695/28 Odry,
IČ 65471776.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Asociací
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček, Nádražní 695/28
Odry, IČ 65471776.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 5.000,- Kč na účet Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček, Nádražní 695/28 Odry,
IČ 65471776.

Z: VOSV
T: 3/2017

Z: S,VOSV
T: 3/2017
Z: VOSV
T: 4/2017

1657/43 Bere na vědomí zprávu o průběhu sociální služby Odborné sociální poradenství
zaměřené na dluhovou problematiku prostřednictvím poskytovatele služby – Charita
Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČ 62351052.
1658/43 1. Bere na vědomí zprávu týkající se jarního úklidu města Vítkova a jeho místních
částí.
2. Ukládá zajistit jarní úklid města Vítkova a jeho místních částí podle předložené
zprávy.
3. Ukládá předložit návrh příprav jarního úklidu města Vítkova a jeho místních částí
v roce 2018.
1659/43 1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor k podnikání
budovy Vodní 636 ve Vítkově o velikosti 240 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov za
cenu minimálně 550,-Kč/m2/rok.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

Z: VOS,TS
T: 5/2017
Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 24.2.2017

1660/43 1. Bere na vědomí Zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací práce
na místních komunikacích za rok 2016 ve Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací
Z: VOS
práce na místních komunikacích v roce 2017 ve Vítkově a jeho místních částech.
T: 2/2018
1661/43 1. Schvaluje plán oprav na místních komunikacích na rok 2017 dle důvodové zprávy ve
Vítkově a jeho místních částech.
2. Ukládá předložit plán oprav na místních komunikacích v roce 2018 ve Vítkově
Z: VOS,DK
a jeho místních částech.
T: 2/2018
1662/43 1. Schvaluje Dodatek č.9 ke smlouvě č. 45/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě, podle § 19 odst.c zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve výši 441.150,-Kč pro rok 2017 mezi městem Vítkov IČ:00300870
zastoupeným starostou Ing.Pavlem Smolkou a dopravcem TQM-holding
s.r.o.,Těšínská 1028/37,746 21 Opava, IČ:49606395 zastoupeným ředitelem divize
osobní dopravy Ing.Michalem Scholzem a koordinátorem ODIS s.r.o. Na hradbách
1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 64613895 zastoupeným jednatelem
Ing.Alešem Stejskalem.
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2. Ukládá podepsat dodatek č.9 ke smlouvě č. 45/2009 s dopravcem TQM-holding
s.r.o.,Těšínská 1028/37,746 21 Opava, IČ:49606395a koordinátorem ODIS s.r.o. Na
hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ:64613895.
1663/43 1. Souhlasí s doplněním článku 5 odst. 3 Závěrečná ustanovení „Vnitřní směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace, o činnosti: plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků,
nákup učebnic, a to s účinností od 1.3.2017.
2. Ukládá předložit návrh řešení (formulaci) přepravy osob v rámci Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Z: S,VOS
T: 2/2017

Z: ŘZŠaG,VOS
T: 3/2017

1664/43 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci Státního
programu na podporu úspor energie pro rok 2017 (EFEKT 2), vyhlášeném
Ministerstvem průmyslu a obchodu, na projekt „Energetické úspory veřejného osvětlení
ve Vítkově a jeho místních částech“.
1665/43 Doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení realizace II. etapy projektu
„Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul.
Opavská“ (registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000946).
1666/43 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, který vyhlašuje Ministerstvo
zemědělství, na projekt „Oprava hřbitovní zdi v Klokočově“.
1667/43 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediska volného
času Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov z Integrovaného regionálního
programu v rámci výzvy č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání (SVL), na projekt „Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov“.
1668/43

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD na Stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je změna
smluvních ujednání a platebních podmínek, se zhotovitelem Ing. Věrou
Matyáškovou, Haškova 2363/6, Opava 746 01, IČ 67686028 a mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD na Stavební
Z: S,VOS
úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je změna
T: 3/2017
smluvních ujednání a platebních podmínek, se zhotovitelem Ing. Věrou
Matyáškovou, Haškova 2363/6, Opava 746 01, IČ 67686028 a mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.

1669/43 1. Bere na vědomí zprávu o opravě kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve
Vítkově formou obkladů z přírodní břidlice.
1670/43 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření jeviště a odstranění 1. řady
v přízemí hlediště.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu místnosti č. 022 a č. 123 na
kancelář dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 2.1, v rámci výzvy č. 75
Polyfunkční komunitní centra, na projekt „Vytvoření polyfunkčního komunitního
centra ve Vítkově“.
1671/43 1. Bere na vědomí zprávu o místních poplatcích za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o místních poplatcích za rok 2017.
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Z: VFO
T: 2/2018

1672/43 1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání a odpisu pohledávek za rok 2017.
1673/43 1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2017.
1674/43 1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2017.

Z: VFO
T: 2/2018
Z: VFO
T: 2/2018
Z: VFO
T: 2/2018

1675/43 1. Nedoporučuje ZM směnit část pozemku města parc. č. 197/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace v kat. území Jelenice za část pozemku parc. č. st. 8 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor o výměře 22 m2 (výměra je stanovena návrhem geometrického
plánu) v kat. území Jelenice, ve vlastnictví Radka Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem
Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM schválit koupi části pozemku parc. č. st. 8 zastavěná plocha a nádvoří
- zbor o výměře 22 m2 (výměra je stanovena návrhem geometrického plánu) v kat.
území Jelenice, za kupní cenu Kč 50,-/m2 do vlastnictví města Vítkova od Radka
Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle důvodové zprávy.
1676/43 1. Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1156 ostatní plocha o výměře 1987 m2
v kat. území Vítkov manželům Aleši Duskovi, nar. 5. 4. 1980, bytem Fučíkova 379,
749 01 Vítkov, a Ĺudmile Duskové, nar. 3. 10. 1982, bytem Kubinská 684, 029 57
Oravská Lesná, Slovenská republika, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM schválit směnu pozemků města parc. č. 1156 ostatní plocha o výměře
1987 m2 a parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23276 m2 v kat. území Vítkov za
pozemky parc. č. 1309/4 trvalý travní porost o výměře 14718 m2 a parc. č. 1309/8
trvalý travní porost o výměře 7259 m2 v kat. území Vítkov, ve vlastnictví Aleše
Dusky, nar. 5. 4. 1980, bytem Fučíkova 379, 749 01 Vítkov, s finančním vyrovnáním
- doplatkem p. Dusky městu ve výši Kč 54.430,-, dle důvodové zprávy.
1677/43 Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti“.
1678/43 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
1679/43 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2064/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 36 m2 v k. ú. Vítkov, jako plochu zastavěnou altánem a ohništěm za cenu
7,- Kč /m2/rok a zahradu za cenu 3,- Kč/m2/rok, vše na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 2064/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu,
plochu zastavěnou altánem a ohništěm, 3 roky zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2064/1 zastavěná plocha
Z: VFO
2
a nádvoří o výměře 36 m v k. ú. Vítkov, jako plochu zastavěnou altánem a ohništěm T: 3/2017
za cenu 7,- Kč /m2/rok a zahradu za cenu 3,- Kč/m2/rok, vše na dobu neurčitou.
1680/43 1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 2064/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu za cenu 3,- Kč /m2/rok, na
dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 2064/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, 3 roky
zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2064/1 zastavěná plocha Z: VFO
T: 3/2017
a nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu za cenu 3,- Kč /m2/rok, na
dobu neurčitou.
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1681/43 1. Bere na vědomí převzetí nájemního vztahu mezi Ing. Cihlářem Jiřím, bytem Dolní
Paseky 1531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, nar. 7. 6. 1950, a Obchodní
zemědělskou společností ZEMPOL, spol. s r. o., se sídlem Wolkerova 485, 749 01
Vítkov, IČ 42767881, na pronájem pozemků parc. č. 2535/8 orná půda o výměře
23276 m2 v k. ú. Vítkov a parc. č. 2537/5 orná půda o výměře 5855 m2 v k. ú.
Vítkov, k zemědělskému hospodaření, sjednaného na dobu neurčitou dle důvodové
zprávy.
2. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 2537/5 orná půda o výměře 5855 m2
v k. ú. Vítkov, k zemědělskému hospodaření s Obchodně zemědělskou společností
ZEMPOL, spol. s r. o., IČ 42767881, se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov
dohodou ke dni 31. 3. 2017.
3. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
4. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 3. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody
platnosti.
5. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.
6. Ukládá zveřejnit záměr výpůjčit pozemek parc. č. 2537/5 orná půda o výměře
5855 m2 v k. ú. Vítkov, pro výcvik psů v kynologii na dobu neurčitou.
7. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. V převzaté nájemní smlouvy od Ing. Jiřího
Cihláře, nar. 7. 6. 1950, bytem Dolní Paseky 1531, Rožnov p. Rad. uzavřené dne
30. 4. 2004, pronájem pozemku parc. č. 2535/8 orná půda o výměře 23276 m2
v k. ú. Vítkov, k zemědělskému hospodaření s Obchodně zemědělskou společností
ZEMPOL, spol. s r. o., IČ 42767881, se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, ke
dni 30. 9. 2017, s pětiletou výpovědní lhůtou.
8. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.
1682/43 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
2. 10. 2013 mezi Městem Vítkovem a Jiřinou Jurčíkovou, nar. 14. 2. 1956, bytem
Vítkov, Nová 421 ke dni 20. 12. 2016 z důvodu úmrtí nájemce.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 873 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč /m2/rok, na
dobu neurčitou.
1683/43 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1345/35 ze dne 6. 9. 2016 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Lenkou Štenclovou, nar. 22. 12. 1973, bytem Jelenice 34,
na pronájem části pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha o výměře 140 m2
v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu 2,- Kč /m2/rok, na
dobu neurčitou.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 4. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
1684/43 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1343/35 ze dne 6. 9. 2016 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Emilem Kováčem, nar. 1. 6. 1976, bytem Vítkov,
Klokočovská 223, na pronájem části pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč /m2/rok,
na dobu neurčitou.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 4. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
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Z: VFO
T: 3/2017
Z: VFO
T: 3/2017
Z: VFO
T: 4/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 3/2017

Z: VFO
T: 4/2017

Z: VFO
T: 4/2017

1685/43

1. Bere na vědomí změnu nájemního vztahu mezi Městem Vítkovem a Hanou
Marethovou, bytem Komenského 150, 749 01 Vítkov, nar. 13. 10. 1966, na pronájem
části pozemku parc. č. 1860 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Vítkov, jako stání
pro osobní auto, dle důvodové zprávy.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 16. 2. 2015, na pronájem
části pozemku parc. č. 1860 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Vítkov, jako stání T: 3/2017
pro osobní auto, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě. Změnou nájemní
smlouvy dojde k úpravě výše nájmu ze současných 200,- Kč/rok na nově navržených
200,- + DPH 42,- Kč/rok.

1686/43

1. Bere na vědomí změnu nájemního vztahu mezi Městem Vítkovem a manž. Ottou
a Evou Orlíkovými, bytem Hany Kvapilové 2273/3, 746 01 Opava, nar. prvý
19. 3. 1939 a druhá 20. 2. 1941, na pronájem části pozemku parc. č. 766 zahrada
o výměře 25 m2 v k. ú. Nově Těchanovice, jako odstavnou plochu pro auto, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 17. 1. 2011,
na pronájem části pozemku parc. č. 766 zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, jako odstavnou plochu pro auto, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené
smlouvě. Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě výše nájmu ze současných 250,Kč/rok na nově navržených 250,- + DPH 53,- Kč/rok.

Z: VFO
T: 3/2017

1687/43 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1590/41 ze dne 17. 1. 2017 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Evou Chrastinovou, nar. 28. 11. 1975, bytem Opavská
912, 749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
o výměře 80 m2 v k. ú. Vítkov, k parkování osobního automobilu, za cenu 7,- Kč +
DPH/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do
Z: VFO
30. 4. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 4/2017
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1688/43 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2
v k. ú. Klokočov u Vítkova, k zemědělskému hospodaření s Richtrovou Gabrielou,
IČ 68312679, se sídlem Klokočov 22, 747 47 dohodou ke dni 31. 3. 2017.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
5. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č . 394 zahrada o výměře 930 m2
v k. ú. Klokočov u Vítkova, na dobu neurčitou.
1689/43

Z: VFO
T: 3/2017
Z: VFO
T: 3/2017
Z: VFO
T: 4/2017

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1630/42 ze dne 31. 1. 2017 dodatek č. 4 ke
smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 00300-870/SONP/OP/K/2010 ze dne
3. 1. 2011, mezi Městem Vítkovem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a. s. , IČ 45193665, se sídlem Ostrava, 28. října 169, rozšíření smlouvy
o stavbu s názvem: „Prodloužení průmyslové zóny Vítkov – I. část, Prodloužení
splaškové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 1696/4, 1699/1, 3206/7, 3206/10
a 3207/10, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou dle přiloženého návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 4 se jmenovanou společností, a to nejpozději do Z: VFO
31. 3. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, T: 3/2017
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1690/43 1. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 25
ostatní plocha o celkové výměře 37,5 m2 v k. ú. Vítkov, jako venkovní posezení –
předzahrádka před cukrárnou, za období od 1. 1. 2017 do 28.2.2017.
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2. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1493/39 ze dne 29. 11. 2016 nájemní
smlouvu, mezi Městem Vítkovem a Anežkou Sovovou, IČ 74135899, se sídlem nám.
Jana Zajíce 5, Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 25 ostatní plocha
o celkové výměře 37,5 m2 v k. ú. Vítkov, jako venkovní posezení – předzahrádka
před cukrárnou, za cenu 5400,- Kč/rok + DPH, na dobu neurčitou dle přiloženého
návrhu smlouvy.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2017.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 3/2017
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1691/43 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1494/39 ze dne 29. 11. 2016 dodatek
č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o právu umístit a provést stavbu ze dne
30. 6. 2016, mezi Městem Vítkovem a Hanou Marethovou, IČ 88918475, se sídlem
Vítkov, Opavská 17, na pronájem části pozemku parc. č. 670/37 ostatní plocha
o výměře 16 m2 v k. ú. Vítkov, za účelem zřízení dřevěné terásky pro venkovní
posezení Cukrárničky za cenu 1376,- Kč /rok + DPH, na dobu neurčitou dle
přiloženého návrhu dodatku č. 1.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2017. Pokud
Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM T: 3/2017
o uzavření smlouvy platnosti.
1692/43 1. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. OP/2/r/2017/JaM pro stavbu "Výstavba
chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská" na pozemcích parcela
č. 3235/1 (silnice – ostatní plocha), pozemku parcela č. 3235/6 (ostatní komunikace
– ostatní plocha) a pozemku parcela č. 446 (jiná plocha – ostatní plocha), parc.
č. 3228 ostatní plocha - silnice a parc. č. 3225/1 ostatní plocha – silnice v kat. území
Vítkov mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1,
702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, zastoupena Ing. Petrem Kudelou,
vedoucím střediska Opava, jako vlastníkem pozemků, a Městem Vítkovem, jako
investorem stavby, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu č. OP/2/r/2017/JaM se jmenovanou Z: VFO
organizací, a to nejpozději do 30. června 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření T: 6/2017
smlouvy, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy platnosti.
1693/43 1. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu „Centrum polytechnického
vzdělávání Vítkov“ na pozemcích parc. č. 2197 stpl., jehož součástí je dům čp. 585,
a parc. č. 2198/1 zahrada v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemků, a Střediskem volného času Vítkov, příspěvková organizace, se
sídlem: Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ: 73214892, DIČ: CZ73214892, zast.
Ing. Šárkou Medunovou, ředitelkou, jako investorem stavby, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací, a to
nejpozději do 30. června 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
pozbude usnesení RM platnosti.
1694/43 Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města na
I. pol. roku 2017 v celkové výši Kč 508.800,- vybraným subjektům, dle návrhu
finančního výboru.
1695/43 Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.1/2017 dle
přílohy č. 1 v celkové výši 3 568 248 Kč.
1696/43 Doporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci Technickým
službám města Vítkova v požadované výši 4,8 mil. Kč na nákup nového popelářského
vozu se splatností do 6 let.
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Z: VFO
T: 6/2017

1697/43 Doporučuje ZM vyhovět žádosti TS a navýšit příspěvek na provoz o 21 tis. Kč.
1698/43 1. Vyhlašuje výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB v roce 2017 dle Pravidel
tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.
2. Ukládá zveřejnit výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB na rok 2017 na
webových stránkách města a ve Vítkovském zpravodaji.

Z: VFO
T: 2/2017

1699/43 Bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 6.2. 2017.
1700/43 1. Schvaluje cenu za pronájem prodejního místa pro prodejce zajišťující catering
a služby, za které bude vybíráno vstupné (provozování atrakcí, zábava pro děti
apod.) 100 Kč + DPH/1 m2.
2. Schvaluje cenu za pronájem prodejního místa prodejcům produktů značky
„Regionální produkt“ a místním/regionálním prodejců, kteří nejsou držiteli značky
„Regionální produkt“ za cenu:
do 5 m2
nad 5 m2
za každý započatý m2
za každý započatý m2
Potravinové výrobky
40 Kč + DPH
50 Kč + DPH
Rukodělné/řemeslné výrobky
20 Kč + DPH
40 Kč + DPH
3. Ukládá zveřejnit nabídku na pronájem prodejních míst na webových stránkách města. Z: VOK
T: 3/2017
1701/43 1. Bere na vědomí požadavek osadního výboru Zálužné na úpravu Pravidel pro
vydávání Vítkovského zpravodaje.
2. Ukládá zapracovat do stávajících platných Pravidel pro vydávání Vítkovského
zpravodaje text: osadní výbory mohou o svých chystaných akcích nekomerčního
charakteru pořádaných pro občany města a místních částí informovat
prostřednictvím Vítkovského zpravodaje bezplatně v rozsahu ¼ stránky A4.
1702/43

Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2017.

1703/43

Bere na vědomí řešení 1. etapy vybudování cyklostezky mezi Vítkovem a Prostředním
Dvorem a přípravu 2. etapy vybudování cyklostezky mezi Vítkovem a Balatonem.

1704/43 1. Bere na vědomí plnění rozpočtu fondu zaměstnavatele za rok 2016.
2. Bere na vědomí rozpočet Fondu zaměstnavatele na rok 2017.
3. Ukládá předložit Plnění rozpočtu fondu za rok 2017 a Rozpočet fondu na rok 2018.

Z: T
T: 2/2018

1705/43 Bere na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních
částech města Vítkova v roce 2016.
1706/43 1. Bere na vědomí 2.aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na období 2015 – 2018
dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. aktualizaci Akčního plánu města Vítkova
na období 2015 – 2018 dle důvodové zprávy.
1707/43 Bere na vědomí informaci o způsobu poskytování dotací z programu MAS Opavsko
Malý LEADER, včetně šesti podaných žádostí.
1708/43 Nesouhlasí umožněním parkování klientů pošty na stávajících parkovištích v majetku
města, protože by tím došlo ke zhoršení stávající situace.
__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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místostarostka
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