USNESENÍ
52. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. srpna 2017 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1992/52 do č. 2030/52)
Rada města:
1992/52 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1993/52 Schvaluje změnu termínu usnesení rady města ze dne 16.5.2017 č. 1862/47 z července
2017 na listopad 2017.
1994/52 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1955/49 ze dne 27. 6. 2017 smlouvu
o výpůjčce, mezi Městem Vítkovem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a. s. , IČ 45193665, se sídlem Ostrava, 28. října 1235/169, na výpůjčku
pozemků parc. č. 55 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1781 m2 a parc. č. 53
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2, oba v k. ú. Vítkov, za účelem
provádění stavby s názvem „Vítkov, ul. Budišovská, Oderská – výměna vodovodu
– propojení 2 kusů vodovodních přípojek v budově“, na dobu do dokončení
předmětné stavby a uvedení pozemků do původního stavu, dle přiloženého návrhu
dodatku.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce se jmenovanou společností, a to nejpozději do
Z: VFO
30. 9. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 9/2017
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1995/52 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1911/48 ze dne 6. 6. 2017 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Lucií Hiklovou, nar. 27. 6. 1987, bytem Zálužné
63, Vítkov, na pronájem části pozemku parc. 766 zahrada o výměře 1411 m2 v k. ú.
Nové Těchanovice, pro chov koní a ovcí, za cenu 1000,- Kč /rok , na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9. 2017.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
T: 9/2017
o uzavření smlouvy platnosti.
1996/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1859/3 orná půda o výměře 214 m2
v k. ú. Vítkov, jako plochu k údržbě, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/3 orná půda
o výměře 214 m2 v k. ú. Vítkov, jako plochu k údržbě, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 8/2017

1997/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1859/6 orná půda o výměře 80 m2 v k. ú.
Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/3 orná půda o výměře Z: VFO
80 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
T: 8/2017
1998/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře
60 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok a 3 m2 jako suché WC, za cenu 7,Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 1327
trvalý travní porost o výměře 60 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok a 3 m2
jako suché WC, za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, za 4 roky zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
o výměře 60 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok a 3 m2 jako suché WC, za
cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou.
1999/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře
24 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok a 25 m2 zastavěnou plochu boudou, za
cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou.
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Z: VFO
T: 8/2017

2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 1327
trvalý travní porost o výměře 24 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok a 25 m2
zastavěnou plochu boudou, za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, za 4 roky
zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
o výměře 24 m2 jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok a 25 m2 zastavěnou plochu
boudou, za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 8/2017

2000/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 50 m2 jako
vydlážděná plocha, na které je umístěn zahradní altán o rozměrech 2,5 x 3,5 m a
ohniště cca 1m2, za cenu 7,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 2082
zahrada o výměře 50 m2 jako vydlážděná plocha, na které je umístěn zahradní altán
o rozměrech 2,5 x 3,5 m a ohniště cca 1m2, za cenu 7,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov, za
4 roky zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře
Z: VFO
50 m2 jako vydlážděná plocha, na které je umístěn zahradní altán o rozměrech 2,5 x T: 8/2017
3,5 m a ohniště cca 1m2, za cenu 7,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov na dobu neurčitou.
2001/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 6 m2 k uložení dřeva, za cenu 3,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov a na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6 m2 k uložení dřeva, za cenu 3,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov a na
dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 8/2017

2002/52 1. Rozhodla pronajmout pozemky parc. č. 2280/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
447 m2 a parc. č. 2280/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1441 m2 jako pozemky
u RD, za cenu 3,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání pozemků parc. č. 2280/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2 a parc. č. 2280/4 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1441 m2 jako pozemky u RD, za cenu 3,- Kč/m2/rok, v k. ú.
Vítkov, zpětně za období od 1. 1. 2016.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemky parc. č. 2280/3 zastavěná plocha
Z: VFO
a nádvoří o výměře 447 m2 a parc. č. 2280/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
T: 8/2017
2
2
1441 m jako pozemky u RD, za cenu 3,- Kč/m /rok, v k. ú. Vítkov a na dobu
neurčitou.
2003/52 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1409 trvalý travní porost o výměře 391 m2
v k. ú. Vítkov, s Pavlem Repaským, nar. 16. 6. 1951, bytem Vítkov, Opavská 65
dohodou ke dni 31. 12. 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
jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 9/2017
Z: VFO
5. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 1409 trvalý travní porost o
T: 8/2017
výměře 391 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
2004/52 1. Rozhodla ukončit smlouvu o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2354 trvalý travní
porost o výměře 6268 m2 v k. ú. Vítkov, s Antonínem, Jakubíkem nar. 29. 11. 1971,
bytem Vítkov, Nová 443 a Janou Martínkovou, nar. 14. 12. 1992, bytem Vítkov,
Hasičská 906 dohodou ke dni 31. 8. 2017.
2. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.
Z: VFO
T: 8/2017
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3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 2354 trvalý travní porost
o výměře 13320 m2, za cenu 3,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou.
2005/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1849 ostatní plocha o výměře 168 m2
v k. ú. Vítkov jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 5. 12. 2005, včetně
dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2014 na pronájem části pozemku parc. č. 1849 ostatní
plocha o výměře 168 m2 v k. ú. Vítkov, uzavřením dodatku č. 3 k uvedené smlouvě.
Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně parc. 1861/1ostatní plocha o výměře
130 m2 na parc. č. 1849 ostatní plocha o výměře 168 m2 a k úpravě výše nájemného
z 390,- Kč/rok na 504,- Kč/rok

Z: VFO
T: 8/2017

Z: VFO
T: 8/2017

2006/52 1. Bere na vědomí změnu nájemního vztahu mezi Městem Vítkovem a Josefem
Šandorem, bytem Budišovská 251, 749 01 Vítkov, nar. 8. 5. 1945, na pronájem části
pozemku parc. č. 8 ostpl. o výměře 40 m2 v k. ú. Vítkov jako stání pro osobní auto
za cenu 7,-Kč/m2 + DPH v základní sazbě tj. 339,- Kč ročně a pronájem části
pozemku parc. č. 8 ostpl. o výměře 60 m2 v k. ú. Vítkov jako kotec pro psy
a umístění hospodářské budovy za cenu 7,-Kč/m2, tj. 420,- Kč ročně, dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitosti ze dne
13. 3. 2006, mezi Městem Vítkovem a Josefem Šandorem, nar. nar. 8. 5. 1945, na
pronájem části pozemku parc. č. 8 ostpl. o výměře 40 m2 v k. ú. Vítkov jako stání
pro osobní auto za cenu 7,-Kč/m2 + DPH v základní sazbě tj. 339,- Kč ročně
a pronájem části pozemku parc. č. 8 ostpl. o výměře 60 m2 v k. ú. Vítkov jako
kotec pro psy a umístění hospodářské budovy za cenu 7,-Kč/m2 tj. 420,- Kč ročně,
dle přiloženého návrhu dodatku.
3. Ukládá uzavřít dodatek č. 4 se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2017. Pokud
Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM o uzavření dodatku T: 9/2017
platnosti.
2007/52 1. Bere na vědomí změnu nájemního vztahu mezi Městem Vítkovem a Jiřím
Pustějovským, nar. 22. 5. 1954, bytem Fučíkova 373, 749 01 Vítkov, na pronájem
části pozemku parc. č. 1170 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú.
Vítkov jako plocha k parkování osobního vozidla za cenu 7,- Kč/m2 + DPH
v základní sazbě tj. 204,- Kč ročně a pronájem části pozemku parc. č. 1170
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2 v k. ú. Vítkov jako zahrádku za cenu
3,- Kč/m2 tj. 240,- Kč ročně, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 11. 2. 2016, mezi Městem
Vítkovem a Jiřím Pustějovským, nar. 22. 5. 1954, bytem Fučíkova 373, 749 01
Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1170 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 24 m2 v k. ú. Vítkov jako plocha k parkování osobního vozidla za cenu 7,Kč/m2 + DPH v základní sazbě tj. 204,- Kč ročně a pronájem části pozemku parc.
č. 1170 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2 v k. ú. Vítkov jako zahrádku za
cenu 3,- Kč/m2 tj. 240,- Kč ročně, dle přiloženého návrhu dodatku.
3. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2017. Pokud
Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření T: 9/2017
smlouvy platnosti.
2008/52 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 8 m2 v k. ú. Vítkov k uložení dřeva za cenu 3,- Kč/m2/rok , na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. Vítkov k uložení dřeva za cenu 3,- Kč/m2/rok , na
dobu neurčitou.
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Z: VFO
T: 8/2017

2009/52 1. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. V pachtovní smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2015
mezi Městem Vítkov a Natašou Bielou, nar. 16. 6. 1966 a Janem Bielým, nar.
2. 5. 1963, oba bytem Oderská 902, 749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku
parc. č. 96/6 ostatní plocha o výměře 192 m2 v k. ú Vítkov jako zahrádku
s posezením, s účinnosti ke dni 30. 11. 2017.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 96/6 ostatní plocha
o výměře 192 m2 v k. ú. Vítkov jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, od. 1. 12. 2017.
3. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.

Z: VFO
T: 8/2017
Z: VFO
T: 8/2017

2010/52 1. Schvaluje dodatek č. 2 k podnájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2012 mezi Obchodně
zemědělskou společností ZEMPOL, spol. s r. o., IČ 42767881, se sídlem Wolkerova
485, 749 01 Vítkov a Městem Vítkovem, na podnájem části pozemku parc. č. 836/2
orná půda o výměře 122 m2 v k. ú. Nové Těchanovice za účelem přechodu přes
louku v rámci naučně stezky Dědictví břidlice na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu dodatku č. 2.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 se jmenovanou společností, a to nejpozději do
Z: VFO
30. 9. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM
T: 9/2017
o uzavření smlouvy platnosti.
2011/52 1. Rozhodla vypůjčit část pozemku parc. č. 2815/1 ostatní plocha oddělenou dle
geometrického plánu č. 2994-20/2016 ze dne 5. 8. 2016 a označenou jako pozemek
parc. č. 2815/3 ostatní plocha o výměře 5787 m2 v kat. území Vítkov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, v kat. území Vítkov, za účelem zajištění praktické
výuky studentů na dobu určitou, a to 15 let.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 2815/1 ostatní plocha
oddělenou dle geometrického plánu č. 2994-20/2016 ze dne 5. 8. 2016 a označenou T: 8/2017
jako pozemek parc. č. 2815/3 ostatní plocha o výměře 5787 m2 v kat. území Vítkov,
se všemi součástmi a příslušenstvím, v kat. území Vítkov, za účelem zajištění
praktické výuky studentů na dobu určitou, a to 15 let.
2012/52 1. Bere na vědomí změnu nájemního vztahu mezi Městem Vítkovem a Pavlem
Deszkasem, nar. 29. 4. 1960, bytem Fučíkova 405, 749 01 Vítkov, na pacht
pozemku parc. č. 2300 ostatní plocha o výměře 2059 m2 ve výši 1 880,- Kč + DPH
v základní sazbě, tj. 2 275,- Kč ročně, jako parkoviště areálu „Balaton“, pacht
pozemku parc. č. 2301/1 orná půda o výměře 19134 m2 a parc. č. 2295/2 lesní
pozemek o výměře 35 m2 a na něm stojící objekt vrátnice ve výši 14 120,- Kč ročně,
jako tábořiště areálu „Balaton“, vše v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 20. 6. 2016, mezi Městem
Vítkovem a Pavlem Deszkasem, nar. 29. 4. 1960, bytem Fučíkova 405, 749 01
Vítkov, na pacht pozemku parc. č. 2300 ostatní plocha o výměře 2059 m2 ve výši
1 880,- Kč + DPH v základní sazbě, tj. 2 275,- Kč ročně, jako parkoviště areálu
„Balaton“, pacht pozemku parc. č. 2301/1 orná půda o výměře 19134 m2 a parc.
č. 2295/2 lesní pozemek o výměře 35 m2 a na něm stojící objekt vrátnice ve výši
14 120,- Kč ročně, jako tábořiště areálu „Balaton“, vše v k. ú. Vítkov,
dle přiloženého návrhu dodatku.
3. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2017. Pokud
Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření T: 9/2017
smlouvy platnosti.
2013/52 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú.
Vítkov, s Janou Odstrčilovou, nar. 10. 8. 1940, bytem Vítkov, Fučíkova 391
dohodou ke dni 31. 12. 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 30. 9. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
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Z: VFO
T: 9/2017

4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
5. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 1171 zahrada o výměře 122 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2014/52 1. Rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000,- Kč Základní škole
a gymnáziu Vítkov, p.o., Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČ 69987181 na projekt
Prevence rizikových projevů chování,.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,- Kč mezi
Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 746 01 Vítkov a Základní školou
a gymnáziem Vítkov, p.o., Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČ 69987181 na
projekt Prevence rizikových projevů chování.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Základní školou a gymnáziem Vítkov.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000,- Kč na účet Základní školy
a gymnázia Vítkov.
2015/52

1. Rozhodla o poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,- Kč Elimu Opava, o.p. s.,
se sídlem Rolnická 21A, Opava, IČ 02278197na činnost související s výkonem
dobrovolnictví.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,- Kč mezi
Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Elimem Opava, o.p.s. se
sídlem Rolnická 21A, Opava, IČ 02278197, na činnost související s výkonem
dobrovolnictví.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Elimem Opava o. p. s.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 25.000,- Kč na účet Elim Opava,
o. p. s. na činnost spojenou s dobrovolnictvím.

2016/52 1. Rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč Fokusu - Opava, z.s.,
Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost bezprostředně
související s provozem služby sociální rehabilitace.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,- Kč mezi
Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 746 01 Vítkov a Fokusem Opava, z.s., Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice na činnost související
s provozem služby sociální rehabilitace.
3. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Vítkov
a Fokusem - Opava, z.s.
4. Ukládá poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč na účet Fokusu - Opava,
z.s..

Z: VFO
T: 8/2017
Z: VFO
T: 8/2017

Z: VOSV
T: 9/2017
Z: VOSV
T: 10/2017

Z: VOSV
T: 9/2017
Z: VOSV
T: 10/2017

Z: VOSV
T: 9/2017
Z: VOSV
T: 10/2017

2017/52 1. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 1165/30 ze
dne 7. 6. 2016, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka občanu
města omezeného ve svéprávnosti Janu Ondráškovi, nar. 20. 6. 1945, bytem Vítkov,
Švermova 538.
2. Ukládá zrušit pověření Dobromily Putkové k zastupování Města Vítkov při výkonu Z: OSV
funkce soudem stanoveného opatrovníka pana Jana Ondráška.
T: 8/2017
2018/52 1. Pověřuje Reginu Raabovou,DiS., pracovnici Městského úřadu Vítkov, odboru
sociálních věcí, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka občanu
omezeného ve svéprávnosti Janu Ondráškovi, nar. 20. 6. 1945, bytem Vítkov,
Švermova 538.
2. Ukládá vydat pověření k zastupování Města Vítkov při výkonu funkce soudem
stanoveného opatrovníka Regině Raabové. DiS.
2019/52 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10 000,- Kč pro Středisko volného času
Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 na financování Vítkovské lávky
2017 od firmy Eva Řehulková, IČ: 869 73 967, se sídlem Komenského 152, 749 01
Vítkov.
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Z: S,OSV
T: 8/2017

2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 10 000,- Kč do účetnictví Střediska volného
času Vítkov, příspěvková organizace, IČ:732 14 892.

Z: ŘSVČ
T: 9/2017

2020/52 1. Schvaluje výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě MŠ Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvková organizace, IČ:709 96 288 na 12 dětí ve třídě v MŠ Klokočov
dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková
organizace o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ Klokočov.

Z: VOS
T: 8/2017

2021/52 1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor k podnikání
budovy Vodní 636 ve Vítkově o velikosti 53,86 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov
za účelem provozování ordinace lékaře.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

Z: VOS
T: 9.8.2017

2022/52 Neschvaluje žádost Karla Brendla o úpravu platebních podmínek Příkazní smlouvy na
výkon koordinátora BOZP a výkon technického dozoru stavebníka pro akci
„Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově dle důvodové zprávy.
2023/52 1. Schvaluje uzavírat nájemní smlouvu k bytu č.4 o velikosti 1+kk ve Vítkově
Podhradí v domě č.p. 2020 panu Jaromíru Malému, nar.20.2.1954, vždy na 3
měsíce.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.4 o velikosti 1+kk ve Vítkově Podhradí
v domě č.p. 2020 panu Jaromíru Malému , nar. 20.2.1954, na dobu 3 měsíce
s platností od 1. září 2017.
2024/52 1. Ruší veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla vyhlášena dne 27. 6. 2017, na
dodávku: „Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově“, z důvodu nepřesných
zadávacích podmínek.
2. Ukládá vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku: „Modernizace
a rozšíření MKDS ve Vítkově“.
2025/52 1. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD na Stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je upřesnění
sankčních podmínek z důvodu zavinění třetí stranou a změna termínu předání
stavebního povolení, 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. 2 ke smlouvě o dílo na „Zpracování PD na Stavební
úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je
upřesnění sankčních podmínek z důvodu zavinění třetí stranou a změna termínu
předání stavebního povolení, 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.
2026/52 Ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Energetické úspory veřejného
osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“, která byla vyhlášena dne 7. 7. 2017,
z důvodu nepřesných zadávacích podmínek.
2027/52 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou
zakázku: „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních
částech“ v pořadí:
1. uchazeč: ReSpol s.r.o., Hlavnice, IČ 46580646
2. uchazeč: EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí, IČ 62362569
3. uchazeč: ECO LED SOL s.r.o., Praha 6, IČ 29146411
4. uchazeč: LAMBERGA s.r.o., Brno, IČ 29241723
dle přiložené zprávy o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
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Z: ŘSBF
T: 9/2017

Z: S,VOS
T: 8/2017

Z: S,VOS
T: 9/2017

2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Energetické úspory veřejného osvětlení
ve Vítkově a jeho místních částech“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice,
IČ 46580646, za celkovou smluvní cenu 2 175 596 ,- Kč vč. DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na realizaci akce „Energetické
úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“ mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou ReSpol s.r.o.,
Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646, a to po uplynutí zákonných lhůt.
Pokud v této době nebude uzavřena s dodavatelem smlouva, nastupuje ve
schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků na zajištění
realizace akce.

Z: VOS
T: 8/2017

Z: VFO
T: 8/2017

2028/52 Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kalet pro zástupce města na 22.8.2017.
2029/52 Souhlasí s bezúplatným zapůjčením elektrického rozvaděče pro obec Staré
Těchanovice na 12.8.2017.
2030/52 1. Bere na vědomí podněty a připomínky osadního výboru Zálužné.
2. Ukládá zaslat odpověď osadnímu výboru v Zálužné.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: VOS,S
T: 8/2017

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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