USNESENÍ
47. schůze Rady města Vítkova konané dne 29. ledna 2013 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1653/47 do č. 1691/47)
Rada města:
1653/47 1. Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského
úřadu ve Vítkově v pracovním poměru na 71 pracovníků od 1.3.2013 a nad
tento počet umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.
2. Zřizuje v odboru sociálních věcí, v úseku sociálně právní ochrany dětí 1
pracovní místo úředníka od 1.3.2013.
3. Schvaluje organizační strukturu od 1.3.2013 dle přílohy důvodové zprávy.
1654/47

Žádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství o souhlas
s vyhlášením přijímacího řízení do osmiletého studia Gymnázia Vítkov, Vítkov
Komenského 145, p.o., pro školní rok 2013/2014 k 31.1.2013– kód oboru: 79-41K/81.

1655/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2013.

1656/47

1657/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2013.

1. Schvaluje výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2012.
2. Ukládá zveřejnit zprávu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2012 na úřední desce a webových stránkách města.

Z: VOŽÚ
T: 2/2014

Z: VOVS
T: 2/2014

Z: VOVS
T: 1/2013

1658/47

1. Schvaluje „Licenční smlouvu“ použití ortofotomap 2012, uzavřené mezi firmou
Geodis Brno, s.r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov.
2. Ukládá starostovi města podepsat „Licenční smlouvu“ použití ortofotomap 2012, Z: S,VVS
uzavřené mezi firmou Geodis Brno, s.r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno a Městem T: 1/2013
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov.

1659/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správních činností za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru správních činností za rok 2013.

Z: VOSČ
T: 2/2014

1660/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního
hospodářství za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství za Z: VOdD
rok 2013.
T: 2/2014

1661/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP v roce 2012.
2. Ukládá přeložit zprávu o činnosti odboru výstavby a ÚP za rok 2013.

1662/47

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.9.2011 na zakázku „Územní
plán Vítkova“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a zhotovitelem Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00
Ostrava-Poruba, jež řeší zpracování dokumentace územního plánu Vítkova.
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Z: VOVÚP
T: 2/2014

2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování
zakázky „Územní plán Vítkova“ s firmou Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba.
1663/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2013.

Z: S,VOVÚP
T: 1/2013

Z: VOŽP
T: 2/2014

1664/47

1. Schvaluje poskytování finančního příspěvku fyzickým osobám, které mají trvalý
pobyt ve městě Vítkově nebo místních částech Vítkova, na kastraci koček
a kocourů v roce 2013 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. Ukládá zajistit informování občanů o poskytovaném finančním příspěvku na
Z: VOŽP
kastraci koček a kocourů.
T: 28.2.2013

1665/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2013.

1666/47

1667/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti odboru za rok 2013.

1. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček, Nádražní 695/28 Odry na
vzdělávací, aktivizační a výchovné činnosti a akce pro osoby se zdravotním
postižením.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Vítkov a Asociací rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček, Nádražní 695/28 Odry.
3. Ukládá zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov
a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček,
Nádražní 695/28 Odry.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 3 000,- Kč na účet Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček, Nádražní 695/28 Odry.

Z: VS MP
T: 2/2014

Z: VOSV
T: 2/2014

Z: S,VOSV
T: 2/2013
Z: VOSV
T: 3/2013

1668/47

1. Schvaluje přidělení bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou Vítkov,
Bezručova 620 Kateřině Babicové, r. 1992, bytem Vítkov, Klokočov 146.
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: 28.2.2013
s Kateřinou Babicovou.

1669/47

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti oddělení kultury za rok 2013.

Z: VOK
T: 2/2014

1670/47

1. Stanoví zrušení prodeje městského stolního kalendáře na rok 2012 s platností od
1. 2. 2013.
2. Ukládá informovat občany o zrušení prodejní ceny prostřednictvím Vítkovského Z: VOK
zpravodaje. Nabídnout možnost získat kalendář zdarma.
T: 2/2013

1671/47

Schvaluje ceník služeb v informačním centru Vítkov od 1. 2. 2013 dle přílohy č. 1.

1672/47

1. Schvaluje změny rozpočtu Města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 7/2012, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 227.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 7/2012.
Z: VFO
T: 1/2013
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1673/47

1. Schvaluje dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720552040 mezi Městem Vítkov
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., který rozšiřuje pojištění majetku o dva
rekonstruované křížky na Nýtku a Veselce.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720552040.

Z: S,VFO
T: 1/2013

1674/47

1. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Modernizace a technické
zhodnocení budovy bývalé ZŠ Klokočov“ na pozemku parc. č. -24 zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Klokočov u Vítkova, mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem, a Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou organizací, se
sídlem Bezručova 585, Vítkov, zastoupena Ing. Šárkou Medunovou, ředitelkou,
jako investorem - stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou příspěvkovou Z: S,VFO
organizací, a to nejpozději do 28. února 2013. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 2/2013
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení
smlouvy tomuto žadateli platnosti.

1675/47

Bere na vědomí zprávu o činnosti úseku válečných hrobů a pietních míst za rok
2012 v působnosti Vítkova, obce s rozšířenou působností.

1676/47

1. Rozhodla pronajmout nebytový prostor-kiosek s občerstvením na koupališti ve
Vítkově na p.č. 2144/1 v k.ú. Vítkov za účelem provozování občerstvení.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor –kiosek s občerstvením Z: VOS
na koupališti ve Vítkově na p.č. 2144/1 v k.ú. Vítkov za účelem občerstvení.
T: 31.1.2013

1677/47

1. Upravuje v nájemní smlouvě 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 platné od 1.2.2013 délku výpovědní lhůty na1 měsíc.
2. Ukládá Správě bytového fondu Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov upravit
Z: ŘSBF
nájemní smlouvu s paní Věrou Davidovou, bytem Opavská 19, Vítkov na
T: 31.1.2013
pronájem nebytových prostor v budově Budišovská 495 ve Vítkově na délku
výpovědní lhůty 1 měsíce.

1678/47

1. Rozhodla na základě předložené žádosti paní Věry Vaňákové, bytem Selská 941,
Vítkov ukončit nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor Vodní 636,
Vítkov o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov mezi městem Vítkov
a paní Věrou Vaňákovou, bytem Selská 941, Vítkov a to dohodou k datu
31.01.2013.
2. Ukládá informovat paní Věrou Vaňákovou, bytem Selská 941, Vítkov
Z: VOS
o rozhodnutí rady města.
T: 1/2013

1679/47

1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově Vodní
636 ve Vítkově o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách. Z: VOS
T: 1/2013

1680/47

1. Bere na vědomí žádost Mgr. Oldřicha Hušky a Bc. Hany Huškové, Nová 431,
Vítkov, na poskytnutí příspěvku na opravu fasády domu čp.5, náměstí J. Zajíce,
Vítkov.
2. Ukládá připravit návrh rozpočtového opatření ve výši 120 000,- Kč na pokrytí
případných žádostí na poskytnutí příspěvků na opravy fasád domů na náměstí
J. Zajíce, Vítkov a předložit jej zastupitelstvu města ke schválení.
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Z: VFO
T: 2/2013

3. Ukládá v případě schválení rozpočtového opatření ve výši 120 000,- Kč na
pokrytí případných žádostí na poskytnutí příspěvků na opravy fasád domů na
náměstí J. Zajíce, Vítkov, předložit k rozhodnutí radě města žádost Mgr.
Oldřicha Hušky a Bc. Hany Huškové, Nová 431, Vítkov, na poskytnutí
příspěvku na opravu fasády domu čp.5, náměstí J. Zajíce, Vítkov.

Z: VOS
T: 3/2013

1681/47

1. Ruší v souladu s § 111 odst. 6. a § 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Energetické
úspory objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově,
Bezručova 585“.
2. Schvaluje vyhlášení opakovaného 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 po uplynutí zákonných lhůt pro odvolání proti zrušení veřejné
zakázky.
3. 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“.
4. 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, Josef Prusek, Ing. Pavel Srkal, Ing.
Šárka Medunová, Mgr. Miluše Špoková a náhradníky ve složení: Mgr. Blanka
Váňová, Jiří Grigier, Ing. Miroslava Kunzová, Bc. Ingrid Adamusová, Ing. Leoš
Váňa, Rudolf Matocha, Ing. Lukáš Slepčan, Mgr. Oldřich Huška, Věra Dubová.
5. Ukládá předložit RM ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně návrhu
Z: VOS
smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „“Energetické úspory
T: 4/2013
objektu MŠ v Klokočově a Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově,
Bezručova 585“.

1682/47

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 2 vel. 2+1 „S“ ve Vítkově, ul.Nová č.p.
421 dle čl.VII „Pravidel“ Dagmar Šivákové , bytem ve Vítkově, ul. Budišovská
č.p.254.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.2 vel.2+ 1 „S“ ve Vítkově, ul. Nová Z: ŘSBF
č.p.421 dle čl.VII „Pravidel“ s Dagmar Šivákovou, bytem ve Vítkově,
T: 2/2013
ul.Budišovská č.p.254 za podmínky uhrazení kauce před uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou tří měsíců, vrácení bytu č.1 vel.2+1 „S“ ve
Vítkově, ul. Budišovská č.p.254 a úhrady činné pohledávky vůči městu
Vítkov.

1683/47

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 4 vel. 2+1 „S“ ve Vítkově, ul.Opavská
č.p. 18 dle čl.VII dle čl.VII „Pravidel“ manželům Josefíně a Velentinu
Krškovým , bytem ve Vítkově, ul. Budišovská č.p.254.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.4 vel.1+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Opavská č.p.18 dle čl.VII „Pravidel“ s manžely Josefínou a Valentinem
Krškovými, bytem ve Vítkově, ul.Budišovská č.p.254 za podmínky uhrazení
kauce před uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců, a vrácení
bytu č.4 vel.1+1 „S“ ve Vítkově, ul. Budišovská č.p.254.

1684/47

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 vel. 1+1 „S“ ve Vítkově, ul.Oderská
č.p. 182 dle čl.VII „Pravidel“ Boženě Kováčové , bytem ve Vítkově, ul.
Budišovská č.p.254.
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Z: ŘSBF
T: 2/2013

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3 vel.1+ 1 „S“ ve Vítkově, ul.
Z: ŘSBF
Oderská č.p.182 dle čl.VII „Pravidel“ s Boženou Kováčovou, bytem ve Vítkově, T: 2/2013
ul.Budišovská č.p.254 za podmínky uhrazení kauce před uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou tří měsíců, vrácení bytu č.2 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul. Budišovská č.p.254.
1685/47

1. Neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.254 od 1.1.2013 s Žofií Kalovou bytem tamtéž.
2. Ukládá zaslat povinné výzvu k vyklizení bytu č.3 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.254.

Z: VOS
T: 2/2013

1686/47

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.21 vel.2+1 „S“ ve Vítkově, ul.Budišovská
č.p.877 dle čl.VII „Pravidel“ nabídnout v pořadí:
1. Pospíšilová Gertruda
2. Dobrowolská Irena
3. Šimečková Pavlína
4. Řeháček Lukáš
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.21 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
Z: ŘSBF
ul.Budišovská č.p.877 dle čl.VII „Pravidel“dle souhlasu s uzavřením nájemní
T: 2/2013
smlouvy na dobu určitou 12 měsíců, uhrazení kauce před uzavřením nájemní
smlouvy.

1687/47

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 4 vel. 1+1 „S“ ve Vítkově, ul.Dělnické
č.p. 673 dle čl.VII „Pravidel“ Liboru Vindišovi, bytem ve Vítkově, ul.
Rybniční č.p. 507.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.4 vel.1+ 1 „S“ ve Vítkově, ul.
Dělnická č.p.673 dle čl.VII „Pravidel“ s Liborem Vindišem, bytem ve Vítkově,
ul.Rybniční č.p.507, za podmínky uhrazení kauce před uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou jednoho roku.

1688/47

1689/47

1690/47

1. Schvaluje splátkový kalendář kauce k bytu č.19 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.253 ve výši 2 000,-Kč měsíčně nájemců manželů Aleny
a Ladislava Pustówkových.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o kauci k bytu č.19 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.253 s úhradou formou měsíčních splátek ve výši 2 000,-Kč
s nájemci Alenou a Ladislavem Pustówkovými.
1. Schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 12043, jehož předmětem je změna
výše DPH z 20% na 21 %, s platností od 1. 1. 2013 a změna časového
a finančního harmonogramu prací pro zhotovení stavby: „Kompostárna v areálu
skládky Nové Těchanovice“, uzavřený mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a společností NOSTA s. r. o., ul. Svatopluka Čecha
2088/13, 741 11 Nový Jičín.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 12043, jehož předmětem je
změna výše DPH z 20 % na 21 %, s platností od 1. 1. 2013 a změna časového
a finančního harmonogramu prací pro zhotovení stavby: „Kompostárna v areálu
skládky Nové Těchanovice“, uzavřené mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a společností NOSTA s. r. o., ul. Svatopluka Čecha
2088/13, 741 11 Nový Jičín.
3. Ukládá starostovi zaslat dopis jednateli firmy NOSTA s. r. o., kde bude uvedena
nespokojenost s plněním termínu a průběhem prací na stavbě kompostárny
v areálu skládky Nové Těchanovice.
1. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč Matěji Ruckému, jako
součást Ceny Jana Zajíce.
2. Ukládá vyplatit finanční dar Matěji Ruckému.
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Z: ŘSBF
T: 2/2013

Z: ŘSBF
T: 2/2013

Z: S,VOS
T: 2/2013

Z: S,VOS
T: 2/2013

Z: S,VFO
T: 22.2.2013

1691/47

1. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč Kristýně Havlické, jako
součást Ceny Jana Zajíce.
2. Ukládá vyplatit finanční dar Kristýně Havlické.
Z: S,VFO
T: 22.2.2013

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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