USNESENÍ
45. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. prosince 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1565/45 do č. 634/45)
Rada města:
1565/45 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1566/45

1. Schvaluje přidělení bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou Vítkov,
Bezručova 620 paní Vladimíře Výtiskové, r. 1961, bytem Větřkovice 215.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání Z: VOSV
bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou, Bezručova 620 na dobu jednoho roku T: 31.12.2012
s paní Výtiskovou.

1567/45

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o výpůjčce MV-26019-1/REG/2-2010“
uzavřené dne 21.5.2010 podle § 659 a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, a podle § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném
znění mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00
Praha 7 jako půjčitelem a Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
jako vypůjčitelem.
2. Pověřuje podpisem Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o výpůjčce MV-26019-1/REG/22010“ starostu Města Vítkova Ing. Pavla Smolku.
3. Souhlasí se záměrem Ministerstva vnitra zrealizovat v roce 2013 bezúplatný
Z: VOSČ,S
převodzapůjčené uvedené výpočetní techniky do vlastnictví Města Vítkova.
T: 12/2012

1568/45

1. Schvaluje poskytnutí peněžních darů za přípravu a účast na občansko–
společenských aktech a slavnostech dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit dary za rok 2012 dle důvodové zprávy.

1569/45

1570/45

1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení folklórního souboru Strážničan v rámci
slavnostního udílení Ceny Jana Zajíce 22. února 2013 mezi Městem Vítkov
a Cimbálovou muzikou Strážničan, Kovářská 1524, 696 62 Strážnice,
IČ 26635020.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje poskytnutí peněžitého daru panu Karlu Průchovi ve výši 6.000 Kč za
dlouholetou činnost knihovníka v Nových Těchanovicích.
2. Ukládá zajistit vyplacení daru spolu s výplatou za měsíc prosinec 2012.

1571/45

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti
kultury na rok 2013, jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, na projekt
„Slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce“.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Programu
podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013, jehož vyhlašovatelem je
Moravskoslezský kraj, na projekt „Slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce“.

1572/45

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti
kultury na rok 2013, jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, na projekt
„Vítkov – Z historie města“.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Programu
podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013, jehož vyhlašovatelem je
Moravskoslezský kraj, na projekt „Vítkov – Z historie města“.
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Z: VOSČ
T: 1/2013

Z: S,VOK
T: 12/2012

Z: VOVS
T: 1/2013

1573/45

1574/45

1575/45

1576/45

1577/45

1578/45

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vymáhání dlužné částky firmy Mediatta,
s.r.o. Zbraslavská 1/37, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle.
2. Neschvaluje odpis pohledávky za reklamní inzerci v kině Panorama Vítkov ve
výši 4.800,- Kč, dlužníka firmy Mediatta, s.r.o. Zbraslavská 1/37, 159 00 Praha
5 – Malá Chuchle.
2. Ukládá předat k zahájení, vymáhání pohledávky firmě LogiCall Česká
republika, s.r.o..
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vymáhání dlužné částky Lenky Tesařové,
Štáblovice 22, 747 82 Štáblovice, IČ: 63693917, DIČ: CZ6556192192.
2. Schvaluje odpis pohledávky za inzerci ve Vítkovském zpravodaji 2/2012 ve
výši 720,- Kč, dlužníka Lenky Tesařové, Štáblovice 22, 747 82 Štáblovice,
IČ: 63693917, DIČ: CZ6556192192.
3. Ukládá předat Finančnímu odboru k odpisu tuto pohledávku.

1. Schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2013 dle
přílohy důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 17 zákona
č. 106/1999 Sb., nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a § 10 odst. 3 a 4 zákona
č. 123/1998 Sb. na rok 2013.
3. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníku úhrad na rok 2013.

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 090 o poskytování služeb při nakládání
s odpady ze dne 26. 2. 2009 mezi Městem Vítkov a Technickými službami,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek podepsat.

1. Schvaluje Smlouvu na poskytování služeb – připojení kulturního domu
k internetu mezi Městem Vítkov a firmou SECTRON Plus spol. s r.o., Oderská
172, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově s účinností od 1.1.2013.
2. Ukládá zveřejnit Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově na webových
stránkách města.

Z: S, VOK
T: 1/2013

Z: S,VOK
T: 12/2012

Z: VOK
T: 12/2012
Z: VOK
T: 12/2013

Z: VOK, S
T: 12/2012

Z: S,VOK
T: 12/2012

Z: S,VOK
T: 12/2012

1579/45

1. Schvaluje Smlouvu o výkonu regionálních funkcí pro obsluhovanou knihovnu
Staré Těchanovice - mezi obcí Staré Těchanovice, Staré Těchanovice 48, 749 01
Vítkov a Městem Vítkov, náměstí Jana zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 12/2012

1580/45

Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotačních titulů a investičních akcích
za rok 2012 a připravovaných akcí na rok 2013.

1581/45

1. Bere na vědomí zprávu o provozování stánkového prodeje ve městě Vítkov.
2. Schvaluje stánkový prodej na parkovišti parc.č.32 k.ú.Vítkov.

1582/45

Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Energetické úspory
objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově,
Bezručova 585“ v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP, účinnými od 14.9.2012.
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1583/45

1. Schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Vítkov a Ing. Jaroslavem Brodským,
Dostojevského 32, 746 01 Opava, na zajištění výkonu technického dozoru
stavebníka na stavbě: „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově
a Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“za celkovou
smluvní cenu 32 000,- Kč bez DPH.
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s Ing. Jaroslavem
Z: S,VOS
T: 12/2012
Brodským, Dostojevského 32, 746 01 Opava, na zajištění výkonu technického
dozoru stavebníka na stavbě: „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově
a Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“.

1584/45

1. Schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Vítkov a qdq services, s.r.o.,
Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, na zajištění výkonu koordinátora BOZP na
stavbě: „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory
objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“ za celkovou smluvní cenu 35 000,Kč bez DPH.
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s qdq services, s.r.o.,
Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, na zajištění výkonu koordinátora BOZP na
stavbě: „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory
objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“.

1585/45

1586/45

1587/45

1. Rozhodla o pronájmu nebytových prostor v budově Vodní 636 ve Vítkově na
p.č.2077/2 v k.ú.Vítkov, o velikosti 57,19 m2, paní Věře Vaňákové, bytem
Selská 941, Vítkov, na dobu neurčitou od 1.1.2013 za účelem provozování
cukrárny, nájem 500,- Kč/m2/rok a každoroční navýšení o míru inflace
předchozího roku.
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově Vodní
636 ve Vítkově p.č. 2077/2 mezi Městem Vítkov zastoupené Správou bytového
fondu Vítkov, p.o. a paní Věrou Vaňákovou, bytem Selská 941, Vítkov
s účinnosti od 1.1.2013.
3. Ukládá Správě bytového fondu Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov uzavřít
nájemní smlouvu s paní Věrou Vaňákovou , bytem Selská 941, Vítkov na
pronájem nebytových prostor v budově Vodní 636 ve Vítkově a to nejpozději
31.12.2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy platnosti.
1. Rozhodla o pronájmu nebytových prostor v budově Budišovská 495 ve Vítkově
na p.č.700 v k.ú.Vítkov, o velikosti 106,64 m2, paní Věře Davidové, bytem
Opavská 19, Vítkov, na dobu neurčitou od 1.2.2013 za účelem provozování
prodejny potravina smíšeného zboží, nájem 382,- Kč/m2/rok a každoroční
navýšení o míru inflace předchozího roku .
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově
Budišovská 495 ve Vítkově p.č. 700 v k.ú. Vítkov mezi Městem Vítkov
zastoupeným Správou bytového fondu Vítkov, p.o. a paní Věrou Davidovou,
bytem Opavská 19, Vítkov s účinnosti od 1.2.2013.
3. Ukládá Správě bytového fondu Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov uzavřít
nájemní smlouvu s paní Věrou Davidovou, bytem Opavská 19, Vítkov na
pronájem nebytových prostor v budově Budišovská 495 ve Vítkově a to
nejpozději 31.01.2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy platnosti.
1. Rozhodla o pronájmu nebytových prostor v budově Selská 312 ve Vítkově na
p.č. 997/1 v k.ú.Vítkov, o velikosti 52,28 m2 , MVDr. Pavlovi Štellarovi, bytem
B. Němcové 16a, Opava I, na dobu určitou 10 let od 1.2.2013 za účelem
provozování veterinární praxe, nájem 624,- Kč/m2/rok a každoroční navýšení
o míru inflace předchozího roku.
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Z: S,VOS
T: 12/2012

Z: ŘSBF
T: 31.12.2012

Z: ŘSBF
T: 31.1.2013

2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově Selská
312 ve Vítkově p.č.997/1 v k.ú. Vítkov mezi Městem Vítkov zastoupeným
Správou bytového fondu Vítkov, p.o. a MVDr. Pavlem Štellarem, bytem
B.Němcové 16a, Opava I s účinnosti od 1.2.2013.
3. Ukládá Správě bytového fondu Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov uzavřít
Z: ŘSBF
nájemní smlouvu s MVDr. Pavlem Štellarem, bytem B.Němcové 16a, Opava I
T: 31.1.2013
na pronájem nebytových prostor v budově Selská 312 ve Vítkově a to nejpozději
31.01.2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy platnosti.
1588/45

1. Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č.j. 745/17 ze dne 31. října
2012 na souhlas podání žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 9. výzvy
Operačního programu přeshraniční spolupráce (dále OPPS) SR-ČR 2007 - 2013,
v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů na projekt „Sousedé odborně i neodborně“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediska
volného času Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
v rámci 10. výzvy OPPS SR-ČR 2007 - 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů
na projekt „My, děti a volný čas“.

1589/45

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013,
který vyhlašuje Moravskoslezský kraj, na projekt „Rekonstrukce kaple
v Zálužném“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2013, který vyhlašuje Moravskoslezský kraj,
na projekt „Rekonstrukce kaple v Zálužném“.

1590/45

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu prevence kriminality v roce
2013, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra, na projekt „Oplocení Střediska
volného času“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu
prevence kriminality v roce 2013, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra, na projekt
„Oplocení Střediska volného času“.

1591/45

1. Schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory objektu
SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“ dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách včetně schválení zadávací dokumentace a obchodních podmínek.
2. Zřizuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení nabídek a hodnocení
nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku
„Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory objektu
SVČ, Bezručova 585“.
3. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení nabídek
a hodnocení nabídek: Ing. Smolka Pavel, Ing. Kuboň Zdeněk, Ing. Mikulová
Marie, Ing. Karel Špok, Zdeněk Hegar, Mgr. Blanka Váňová, Ing. Pavel Srkal,
Ing. Šárka Medunová, Mgr. Miluše Špoková a náhradníky ve složení: Josef
Prusek, Jiří Grigier, Ing. Miroslava Kunzová, Bc. Ingrid Adamusová, Ing. Leoš
Váňa, Rudolf Matocha, Ing. Lukáš Slepčan, Mgr. Oldřich Huška, Věra Dubová.
4. Ukládá předložit RM ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně návrhu
Z: VOS
smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „“Energetické úspory
T: 2/2013
objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově,
Bezručova 585“.
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1592/45

1. Souhlasí s převodem finanční částky ve výši 41 054,-Kč z rezervního fondu do
investičního fondu Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace na zhotovení plotu na pravé straně elokovaného
pracoviště Mateřské školy v Klokočově dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace usnesení rady.

1593/45

Doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí nadačního příspěvku Středisku
volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
v rámci Nadace OKD ve výši 108 200,- Kč na projekt „Svět očima dětí „.

1594/45

Bere na vědomí zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2012.

1595/45

1. Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2013.

1596/45

1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku na období I. pol. 2013.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období I. pol. 2013.

Z: VOS
T: 12/2012

Z: VOS
T: 12/2013

Z: byt. kom.
T: 30.6.2013

1597/45

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.5 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Klokočovské ul. č.p. 223 s paní Natašou Bílou bytem tamtéž na dobu určitou od
01.12.2012 do 31.05.2013.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvy k bytu č. 5 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Z: ŘSBF
Klokočovské ul. č.p.223 s paní Natašou Bílou bytem tamtéž na dobu určitou od T: 12/2012
01.12.2012 do 31.05.2013.

1598/45

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.4 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na
Oderské ul. č.p.182 s paní Irenou Kováčovou bytem tamtéž na dobu určitou
od 01.11.2012 do 30.04.2013.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvy k bytu č.4 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na Oderské Z: ŘSBF
ul. č.p.182 s paní Irenou Kováčovou bytem tamtéž na dobu určitou od
T: 12/2012
01.11.2012 do 30.04.2013.

1599/45

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.7 vel.2+1 „S“ ve Vítkově
ul.Husova č.p.631. s panem Janem Mikem bytem tamtéž na dobu určitou od
01.12.2012 do 31.05.2013.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvy k bytu č.7 vel.2+1 „S“ ve Vítkově ul.
Husova č.p. 631. s panem Janem Mikem bytem tamtéž na dobu určitou od
01.12.2012 do 31.05.2013.

1600/45

Doporučuje ZM schválit pravidla pro evidenci uchazečů a přidělování bytů ,
s účinností od 1.1.2013, dle přílohy důvodové zprávy.

1601/45

1. Souhlasí s návrhem poskytnutí bytových náhrad oprávněným osobám
bytového domu č.p. 254 ul.Budišovská ve Vítkově, uvedený v důvodové
zprávě.
2. Ukládá předkládat jednotlivá řešení bytových náhrad oprávněných nájemců
z bytového domu č.p.254 ul.Budišovská ve Vítkově formou mimořádného
přidělení bytu na schůzi Rady Města Vítkova doporučené na jednání BK při
RM.

1602/45

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.5 vel. 1+1 „S“ ve Vítkově-Podhradí
č.p.2020 dle čl.VII „Pravidel“ s paní Marií Menšíkovou bytem Vítkov
ul.Wolkerova č.p.838.
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Z: ŘSBF
T: 12/2012

Z: VOS,ŘBF,PBK
T: 12/2013

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.5 vel. 1+1 „S“ ve Vítkově-Podhradí
č.p. 2020 dle čl.VII „Pravidel“ s paní Marií Menšíkovou bytem Vítkov,
ul.Wolkerova č.p. 838 za podmínky uhrazení kauce před uzavřením nájemní
smlouvy, uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců.
1603/45

1604/45

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.33 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.877 dle čl.VII „Pravidel“ nabídnout v pořadí:
1.Jarmila Perníkářová
2.Marie .Chrvalová
3.Vladimír Pospíšil
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.33 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.877 dle čl.VII „Pravidel“dle souhlasu s uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou 12 měsíců, uhrazení kauce před uzavřením
nájemní smlouvy.
1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.19 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p. 253 dle čl.VII „Pravidel“ manželům Aleně a Františku
Pustówkovým, bytem ve Vítkově, ul. Husova č.p.642.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.19 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.253 dle čl.VII „Pravidel“ s manžely Alenou a Ladislavem
Pustowkovými, bytem ve Vítkově, ul.Husova č.p.642 za podmínky uhrazení
kauce před uzavřením nájemní smlouvy, na dobu určitou 3 měsíců, a
Ladislav Pustovka se nestane majitelem bytu č.3 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Husova č.p.642.

Z: ŘSBF
T: 12/2012

Z: ŘSBF
T: 12/2012

Z: ŘSBF
T: 12/2012

1605/45

1. Bere na vědomí požadavek SBF Vítkov na uzavírání dodatků k nájemním
smlouvám na dobu určitou 3 měsíců bez projednání na schůzi RM , za
podmínky neexistence činné pohledávky vůči Městu Vítkov případně plnění
splátkového kalendáře povinným.
2. Schvaluje postup uzavírání dodatku k nájemním smlouvám na dobu určitou
3 měsíců SBF Vítkov bez projednání na schůzi RM , za podmínky neexistence
činné pohledávky vůči MěstuVítkov případně plnění splátk.kalendáře povinným.
3. Ukládá dodržovat postup uzavírání dodatku k nájemním smlouvám na dobu
Z: ŘSBF
určitou 3 měsíců SBF Vítkov bez projednání na schůzi RM, za podmínky
T: 12/2013
neexistence činné pohledávky vůči městu Vítkov případně plnění splátkového
kalendáře povinným.

1606/45

1. Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Vítkova pro rok 2013 včetně
návrhu závazných ukazatelů.
Z: řed. přísp. org.,
2. Ukládá příspěvkovým organizací města mimo Správu bytového fondu odvádět
zálohově odvod odpisů z investičního fondů v pravidelných čtvrtletních
VFO
splátkách na účet města, a to v následujícím měsíci po uplynutí čtvrtletí. Splátka T: 12/2013
odvodu za poslední čtvrtletí, kde dojde k vyúčtování, bude realizována
v prosinci.

1607/45

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením
č. 6/2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 12.

1608/45

1. Nedoporučuje ZM uzavřít kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem, a manželi
Jindřiškou a Josefem Macíčkovými, bytem Prostřední Dvůr 2065, 749 01
Vítkov, z důvodu nedodržení podmínek smlouvy o budoucí smlouvě ze dne
10. 2. 2010 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 4. 2011.
2. Doporučuje ZM odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne
10. 2. 2010 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 4. 2011, uzavřené mezi
městem Vítkovem, jako budoucím prodávajícím, a manželi Jindřiškou a Josefem
Macíčkovými, bytem Prostřední Dvůr 2065, 749 01 Vítkov, jako budoucími
kupujícími, dle důvodové zprávy.
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3. Doporučuje vrácení již zaplacené kupní ceny (Kč 125.197,-) ponížené
o smluvní pokutu (Kč 20.000,-), tj. částku Kč 105.197,- manželům Jindřišce
a Josefu Macíčkovým, dle důvodové zprávy
1609/45

1. Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 1906/2 lesní pozemek o výměře
12970 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova do vlastnictví města Vítkova
od Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy, zastoupený likvidátorem JUDr. Viktorem
Bedrnou, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM nekoupit níže uvedené pozemky v kat. územích
do vlastnictví města Vítkova od Zemědělského podniku Razová, státní podnik
v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy, zastoupený
likvidátorem JUDr. Viktorem Bedrnou, dle důvodové zprávy:
Vítkov – 2404 vodní plocha, 331, 586, 1423, 1436, 1451/1, 2265, 2268, 2270,
2272, 2277, 2278, 2293, 2297, 2326, 2359, 2370, 2376, 2379, 2402/1,
2428, 2438, 2448, 2453, 2455, 2456, 2463, 2469/4, 2482/1, 2485, 2504,
2549, 2550, 2553/4, 2555/1, 2556, 2558/1, 2558/4, 2560/4, 2577/1,
2577/5, 2584/1, 2584/3, 3042/2, 3042/3, 3070, 3085, 3195, 3200, vše
ostpl.
Klokočov - 2620/2 – id. 4/32, 2692 - id. 2/24, 358 vše ostpl., 827/1, 845/5, 1099/5,
1099/17, 1099/24, 1479/4, 2098, 2726/1, vše vodní plocha, 2127/4 id. 2/24, 733/2, 733/5, 2127/2, 2129/1, vše lesní pozemek,
Lhotka - 251/3, 251/4, 251/5, 646/5, vše vodní plocha
Nové Těchanovice - 5/1 ve zjednodušené evidenci v kat. území Čermná ve
Slezsku.

1610/45

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní vztahy“.

1611/45

1. Schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí ze dne
20. 2. 2002, uzavřené mezi městem Vítkovem a Obchodně zemědělskou
společností Zempol, spol. s r. o., se sídlem Wolkerova 485, Vítkov, kterým se
z této smlouvy vyjímá pozemek parc. č. 313/5 o výměře 5 287 m2, k. ú. Nové
Těchanovice, z důvodu stavby kompostárny Nové Těchanovice,.dle přiloženého
návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě mezi Městem Vítkovem
a Obchodně zemědělskou společností Zempol, spol. s r. o., se sídlem Wolkerova
485, Vítkov nejpozději do 31. 1. 2013.

1612/45

1. Schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí ze dne
13. 3. 2006, uzavřené mezi městem Vítkovem a Jozefem Šandorem, bytem
Budišovská 251, Vítkov, kterým se upravuje účel užívání pronajaté části
pozemku parc. č. 8 o výměře 100 m2, k. ú. Vítkov, dle přiloženého návrhu
dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi Městem Vítkovem
a Jozefem Šandorem, bytem Budišovská 251, Vítkov nejpozději do 31. 1. 2013.

1613/45

1614/45

1. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 2496/52 o výměře
100 m2 orná půda v k. ú. Vítkov, k uskladnění dřeva, za cenu 3,-Kč/m2, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.
č. 2496/52 o výměře 100 m2 orná půda v k. ú. Vítkov, k uskladnění dřeva, za
cenu 3,-Kč/m2, na dobu neurčitou.
1. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 1327 o výměře
240 m2 trvalý travní porost v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,-Kč/m2, na
dobu neurčitou.
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Z: VFO
T:1/2013

Z: VFO
T: 12/2012

2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.
č. 1327 o výměře 240 m2 trvalý travní porost v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za
cenu 3,-Kč/m2, na dobu neurčitou.
1615/45

1616/45

1. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 662/15 (dle
geometrického plánu parc. č. 662/25) o výměře 122 m2 ostatní plocha v k. ú.
Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,-Kč/m2,
na dobu neurčitou.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.
č. 662/15 (dle geometrického plánu parc. č. 662/25) o výměře 122 m2 ostatní
plocha v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,Kč/m2, na dobu neurčitou.
1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi městem
Vítkovem a Aloisem Babicou, bytem Klokočov 146, na pronájem pozemku
parc. č. 1038 o výměře 1 287 m2 a parc. č. 1039/1 o výměře 2 547 m2 v k. ú.
Klokočov u Vítkova, k zemědělské výrobě, za cenu 1,-Kč/m2, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi
městem Vítkovem a Aloisem Babicou, bytem Klokočov 146, nejpozději do
31. 1. 2013.

Z: VFO
T: 12/2012

Z: VFO
T: 12/2012

Z: VFO
T: 1/2013

1617/45

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 23. 9. 2009, uzavřené mezi
Městem Vítkovem a Zdeňkou Schön, bytem Bojovníků za svobodu 1537,
Čáslav, zastoupenou na základě plné moci Michalem Vašíčkem, bytem tamtéž,
kterým se upravuje jméno pronajímatele k pronajaté části pozemku parc.
č. 353/5, 131, 132 a 133 o celkové výměře 1 440 m2, k. ú. Lhotka u Vítkova, dle
přiloženého návrhu dodatku.
Z: VFO
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi Městem Vítkovem
a Michalem Vašíčkem, bytem Bojovníků za svobodu 1537, Čáslav , nejpozději T: 1/2013
do 31. 1. 2013.

1618/45

Schvaluje ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí ze dne 29. 4. 2009,
uzavřené mezi městem Vítkovem a Miluškou Sedláčkovou, bytem Komenského
153, Vítkov, k 31. 12. 2012.

1619/45

1. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 1859/3 o výměře
62 m2 orná půda v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,-Kč/m2, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.
č. 1859/3 o výměře 62 m2 orná půda v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,Kč/m2, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 12/2012

1620/45

1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a Vítkovskou zemědělskou s. r. o., se sídlem Zámecký Dvůr 61,
Klokočov, na pronájem pozemků parc. č. 927 o výměře 49 m2 a parc. č. 932
o výměře 8 009 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, k zemědělským účelům, za cenu
430,-Kč/rok, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi
Z: VFO
Městem Vítkovem a Vítkovskou zemědělskou s. r. o., se sídlem Zámecký Dvůr T: 1/2013
61, Klokočov, nejpozději do 31. 1. 2013.

1621/45

1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a Kralupolem s. r. o., se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou, na
pronájem části pozemku parc. č. 1754 o výměře 2 m2 v k. ú. Vítkov, za účelem
umístění prodejní klece PB lahví, za cenu 100,-Kč/rok, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
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2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi
Městem Vítkovem a Kralupolem s. r. o., se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad
Vltavou, nejpozději do 31. 1. 2013.

Z: VFO
T: 1/2013

1622/45

1. Schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku, uzavřenou mezi Městem Vítkovem
a Ing. Liborem Šustkem, bytem Vlkovice 83, Fulnek a Ing. Miluší Urbánkovou,
bytem Wolkerova 840, Vítkov, na výpůjčku pozemku parc. č. 1298/1 o výměře
2 027 m2 a části parc. č. 1299 o výměře 333 m2, k. ú. Vítkov, k sekání trávy, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
Z: VFO
2. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku, uzavřenou mezi Městem
T: 1/2013
Vítkovem a Ing. Liborem Šustkem, bytem Vlkovice 83, Fulnek a Ing. Miluší
Urbánkovou, bytem Wolkerova 840, Vítkov, nejpozději do 31. 1. 2013.

1623/45

1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a manželi Faldýnovými, bytem Boženy Němcové 878, Vítkov, na
pronájem pozemku parc. č. 2496/49 o výměře 321 m2 v k. ú. Vítkov, za účelem
pěstování zeleniny a údržby, za cenu 3,-Kč/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti, uzavřenou mezi
Z: VFO
Městem Vítkovem a manželi Faldýnovými, bytem Boženy Němcové 878,
T: 1/2013
Vítkov, nejpozději do 31. 1. 2013.

1624/45

1. Schvaluje smlouvu o provedení exekuce, uzavřenou mezi Městem Vítkovem
a Exekutorským úřadem Opava na provedení exekuce nařízené Okresním
soudem v Opavě na majetek povinné Magdy Tesaříkové Maislové, bytem
Opava, Masarykova třída 354/23, k uspokojení pohledávky za nájem pozemku
a nákladů řízení na základě exekučního titulu 137C 43/2011-28, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o provedení exekuce mezi Městem Vítkovem
Z: VFO
a Exekutorským úřadem Opava, nejpozději do 31. 1. 2013.
T: 1/2013

1625/45

1. Schvaluje Mandátní smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem Vítkov
a LogiCall Česká republika, s.r.o., jejímž předmětem je úplatné mimosoudní
vymáhání pohledávek mandanta mandatářem za třetí stranu vzniklých z titulu
neuhrazených správních poplatků města a vedení pohledávkové agendy pro
mandanta.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání Mandátní smlouvy a Plné moci
Ing. Pavlem Smolkou, starostou a jednatelkou společnosti Gabrielou
Kocmánkovou.

1626/45

Rozhodla na základě výběrového řízení o poskytovateli komerčního úvěru města
v roce 2013, kterým se stává Komerční banka a.s.

1627/45

Doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 4/2012, kterou
se ruší OZV č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný VHP.

1628/45

Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p. 688
na Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy č. p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. číslo 1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov
výběrem kupujícího obálkovou metodou za základní kupní cenu ve výši 250.000,Kč

1629/45

Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 642/3 v budově č. p. 642 na Husově
ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
č. p. 642 a pozemku parc. číslo 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov
výběrem kupujícího obálkovou metodou za základní kupní cenu ve výši 350.00,Kč.
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Z: VFO,S
T: 12/2012

1630/45

Bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Moravice.

1631/45

1. Schvaluje peněžitý dar člence KPSPOD dle návrhu obsaženého v důvodové
zprávě.
2. Ukládá předat peněžitý dar člence komise.

1632/45

1633/45

1634/45

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem zajištění místnosti
pro volbu prezidenta České republiky, mezi Střední školou Vítkov Podhradí,
příspěvkovou organizací, se sídlem Vítkov – Podhradí a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem zajištění místnosti
pro volbu prezidenta České republiky, mezi Lesy České republiky, s.p., Hradec
Králové, Přemyslova 1106, zastoupenými Ing. Svatoplukem Sýkorou,
generálním ředitelem, dle podpisového řádu zastoupen Ing. Jiřím Grodou,
lesním správcem Lesní správy Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOVS
T: 1/2013

Z: S,VOVS
T: 12/2012

Z: S,VOVS
T: 12/2012

Bere na vědomí zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2013.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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