USNESENÍ
21. schůze Rady města Vítkova konané dne 31. října 2011 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 781/21 do č. 841/21)
Rada města:
781/21
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
782/21

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –
dodavatele technologie a služeb „Upgrade serverů a síťových prvků MěÚ
Vítkov“.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku technologie a služeb „Upgrade serverů
a síťových prvků MěÚ Vítkov“ uzavřenou mezi objednatelem Městem Vítkov
a zhotovitelem společností C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10,
636 00 Brno.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo uzavřenou mezi objednatelem Z: S,VOVS
Městem Vítkov a zhotovitelem, společností C SYSTEM CZ a.s., Otakara
T: 15.11.2011
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno.

783/21

Bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky Města Vítkova č. 2/2011, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov
a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

784/21

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních
služeb.

785/21

Schvaluje Provozní řád záchytných kotců Městské policie Vítkov.

786/21

Bere na vědomí požadavek Mgr. Hany Hronzové, manželů Pavly Bolfové a Petra
Bolfa, manželů Evy Chrastinové a Kamila Chrastina a manželů Dany Stodulkové
a Miloslava Stodulky na pořízení změny územního plánu a vytvoření zahrádkové
osady na části pozemku parc.č. 1327 a parc.č. 2587/2 v katastrálním území Vítkov.

787/21

1. Schvaluje Smlouvu o výkonu umělecké činnosti provedením vystoupení
výkonných umělců (pohádka Obušku z pytle ven) mezi Městem Vítkov
a Divadelní společností Julie Jurištové, Ke Krči 24, 147 00 Praha 4,
IČ 68839324.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

788/21

789/21

790/21

1. Schvaluje Smlouvu mezi Městem Vítkov a Radanou Vozňákovou, Magic Show
Sorrel, Rychvaldská 1217, 735 53 Dolní Lutyně, jejímž předmětem je zábavný
program v rámci Vánočního jarmarku pro děti s názvem „Princezna Sněženka
a sněhulák kouzelník“.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení hudební skupiny Calata v rámci „Vánočního
jarmarku“ mezi Městem Vítkov a Ing. Jiřím Mlčochem, Hudební skupina
Calata, 28. října 243/186, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění koncertu mezi Městem Vítkov a Janem Krylem,
Lužická 25, 741 01 Nový Jičín.
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Z: VOSV
T: 12/2012

Z: S,VOK
T: 11/2011

Z: S,VOK
T: 11/2011

Z: S,VOK
T: 11/2011

2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 11/2011

791/21

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a manželi Zdenkem
a Adelou Střeleckými, bytem Bachmačská 2601/23, Ostrava 2 dle předloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S, VFO
31.12.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 12/2011
žadatelů, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

792/21

1. Bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.
č. 1849 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Vítkov, podanou m. Stanislavem
a Lydií Machalovými, bytem Luční 660, Vítkov, a to ke dni 31. 10. 2011.
2. Ukládá informovat m. Stanislava a Lydii Machalovy, bytem Luční 660, Vítkov
o rozhodnutí RM.

793/21

794/21

795/21

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a firmou Lékárna
Vítkov, s.r.o., sídlo náměstí Jana Zajíce 6, Vítkov, IČ 28608542 dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanou firmou, a to nejpozději do
31.12.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a firmou Vítkovský
klub podnikatelů, spol. s r.o., sídlo náměstí Jana Zajíce 6, Vítkov, IČ 64612261
dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanou firmou, a to nejpozději do
31.12.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a m. Davidem
a Marcelou Levayovými, bytem Tř. Osvobození 1721/9, Karviná-Nové Město
dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do
31.12.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 11/2011

Z: S.VFO
T: 12/2011

Z: S,VFO
T: 12/2011

Z: S,VFO
T: 12/2011

796/21

1. Rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7.11.2007 mezi městem
Vítkovem a m. Edvardem a Evou Gžanovými, bytem U Nádraží 1097/27,
Ostrava 3 dle předloženého návrhu dodatku č. 1 nájemní smlouvy.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 nájemní smlouvy se jmenovanými, a to nejpozději Z: S,VFO
do 31.12.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku č. 1 nájemní
T: 12/2011
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dodatku č. 1
nájemní smlouvy platnosti.

797/21

1. Bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 86
trvalý travní porost o výměře 1.831 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, podanou
p. Milanem Kračalou, bytem Klokočov 209, Vítkov 3, a to ke dni 31. 10. 2011.
2. Ukládá informovat p. Milana Kračalu, bytem Klokočov 209, Vítkov 3
o rozhodnutí RM.

Z: VFO
T: 11/2011

1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 86 trvalý travní porost o výměře
1.831 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 86 trvalý travní porost
o výměře 1.831 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 11/2011

798/21
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799/21

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře
12,72 m2 v k. ú. Vítkov, jako vyhrazené parkování pro podnikatelskou činnost,
na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 25 ostatní plocha
Z: VFO
o výměře 12,72 m2 v k. ú. Vítkov, jako vyhrazené parkování pro podnikatelskou T: 11/2011
činnost, na dobu neurčitou.

800/21

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 221 zahrada o výměře 474 m2
v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako zahradu, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 221 zahrada o výměře Z: VFO
474 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako zahradu, na dobu neurčitou.
T: 11/2011

801/21

1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 28/1 zahrada o výměře 466 m2,
pozemek parc. č. 28/2 ostpl. o výměře 146 m2 a 2 části pozemku parc. č. 26/1
ostpl. o celkové výměře 214 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrady, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 28/1 zahrada o výměře
Z: VFO
466 m2, pozemek parc. č. 28/2 ostpl. o výměře 146 m2 a 2 části pozemku parc. T: 11/2011
č. 26/1 ostpl. o celkové výměře 214 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrady,
na dobu neurčitou.

802/21

Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 267/6 ze dne 27. 4. 2011
o prodeji pozemku parc. č. 1379 zahrada o výměře 462 m2 v kat. území Vítkov za
účelem výstavby RD.

803/21

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1300 orná půda o výměře cca 1000
m2 v kat. území Vítkov a části pozemků parc. č. 1299 orná půda a parc. č. 1298/1
orná půda o souhrnné výměře cca 1100 m2 v kat. území Vítkov za účelem výstavby
2 RD.

804/21

Doporučuje ZM schválit slevu kupní ceny z Kč 200,- /m2 na Kč 100,-/m2 při
prodeji části pozemku parc. č. 1647 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
25 m2 v kat. území Vítkov Romanu Andersovi, bytem Dělnická 817, 749 01
Vítkov, za podmínky, že kupující na své náklady zruší odpadní jímku nacházející
se na tomto pozemku.

805/21

Nedoporučuje ZM schválit prominutí úhrady zbytku kupní ceny z prodeje domu
čp. 285 s pozemky parc. č. 650 a parc. č. 651 v kat. území Vítkov ve výši Kč
30.900,- a prominutí úhrady penále z prodlení ve výši 37.200,- (spočítáno ke dni
2. 11. 2011) Janu Glotzmannovi, bytem Leskovec 20, 747 44 Březová.

806/21

Doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej pozemku parc. č. 352/1 ostpl. – ostatní
komunikace o výměře 86 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova.

807/21

Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1920/1 ostpl. o výměře 289 m2 v kat.
území Vítkov jako pozemek k výstavbě objektu s byty a nebytovými prostory pro
podnikání.

808/21

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Prodeje nemovitého majetku“.

809/21

Doporučuje ZM schválit koupi pozemků parc. č. 313/2 ostpl. o výměře 1528 m2
a parc. č. 313/4 ostpl. o výměře 1265 m2 v kat. území Vítkov od Správy železniční
dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 215.000,-, dle důvodové zprávy.
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810/21

Nedoporučuje ZM schválit koupi pozemku parc. č. 1722/1 orná půda o výměře
586 m2 v kat. území Vítkov od Taťány Pyšové, bytem Dělnická 696, 749 01
Vítkov, spoluvlastnický podíl 2/5, Alžběty Baldíkové, bytem Lidická 611, 749 01
Vítkov, spoluvlastnický podíl 1/5, JUDr. Hany Kožiakové, bytem Kajlovec 88,
747 41 Hradec nad Moravicí, spoluvlastnický podíl 1/5, a Anastazie Lešinské,
bytem U Letiště 1253/28, 769 01 Holešov, spoluvlastnický podíl 1/5, za
dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 58.600,-, dle důvodové zprávy.

811/21

Doporučuje ZM schválit kupní cenu ve výši Kč 15,-/m2 + úhradu veškerých
nákladů spojených s převodem městem, pro nákup pozemku ve zjednodušené
evidenci parc. č. 292/1 o výměře 27.192 m2, jako pozemek k zalesnění, v kat.
území Nové Těchanovice od Jiřího Vlčka, bytem Nové Těchanovice 24, Vítkov.

812/21

Doporučuje ZM schválit bezúplatný převod budovy čp. 97 stojící na pozemku parc.
č. st. 24 zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č .st 24 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 984 m2 a parc. č. 80/2 zahrada o výměře 1258 m2, včetně všech
součástí a příslušenství těchto nemovitostí, v kat. území Klokočov u Vítkova, do
vlastnictví Města Vítkova.

813/21

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Převody nemovitého majetku do
vlastnictví města“.

814/21

Bere na vědomí zprávu o „Zřizování věcných břemen“.

815/21

Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 17/2 na Opavské ul. čp. 17 ve Vítkově,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 17 a pozemku
parc. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov výběrem kupujícího
obálkovou metodou za minimální základní kupní cenu ve výši Kč 30.000,-.

816/21

Doporučuje ZM schválit nová pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití
účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.

817/21

1. Schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720552040.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720552040.

818/21

1. Schvaluje Flotilovou pojistnou smlouvu č. 500035664 uzavřenou s Generali
Pojišťovnou a.s.
2. Ukládá podepsat Flotilovou pojistnou smlouvu č. 500035664 uzavřenou
s Generali Pojišťovnou a.s.

819/21

Bere na vědomí změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 4/2011,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1-23.

820/21

1. Rozhodla o neposkytnutí dotace občanskému sdružení Fotbal club Klokočov,
se sídlem Klokočov 34, IČ 26996073 na zakoupení nového zahradního
traktoru zn Partner.
2. Ukládá FO informovat žadatele o rozhodnutí RM. -+

821/21

Z: S,VFO
T: 14.11.2011

Z: S,VFO
T: 4.11.2011

Z: VFO
T: 11/2011

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov a škody na majetku
města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov a škody na majetku Z: VOS
města.
T: 11/2012
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822/21

1. Schvaluje výpověď z nájmu části nebytových prostor v přízemí domu Opavská
21, Vítkov o velikosti 42,21 m2 panu Romanu Korabečnému, bytem Pod
Zábřehem 1504, Bystřice pod Hostýnem ke dni 30.11. 2011.
2. Ukládá SBF Vítkov předat výpověď části nebytových prostor v přízemí domu
Z: ŘSBF
Opavská 21, Vítkov o velikosti 42,21 m2 panu Romanu Korabečnému, bytem
T: 30.11.2011
Pod Zábřehem 1504, Bystřice pod Hostýnem ke dni 30.11. 2011.

823/21

1. Vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v přízemí domu
Opavská 21, Vítkov o velikosti 42,21 m2.
2. Ukládá vyvěsit záměr na úřední desce.

Z: VOS
T: 7.11.2011

824/21

1. Schvaluje Výpověď z nájmu nebytových prostor v 1.poschodí kulturního
domu ve Vítkově velikosti 169 m2 paní Lence Švánové, bytem Na Sídlišti 699,
Budišov nad Budišovkou ke dni 30.11.2011.
2. Ukládá SBF Vítkov předat výpověď z nájmu nebytových prostor v 1.poschodí Z: ŘSBF
kulturního domu ve Vítkově velikosti 169 m2 paní Lence Švánové, bytem Na
T: 30.11.2011
Sídlišti 699, Budišov nad Budišovkou ke dni 30.11.2011.

825/21

1. Neschvaluje Snížení platby služeb spojených s užíváním bytu č.8 vel.3+1 „S“
Klokočov č.p.58.
2. Ukládá informovat žadatelku o usnesení RM.

826/21

827/21

828/21

3. Ukládá podat informaci o možnosti realizace výměny oken v domě č.p. 58
v Klokočově.

Z: ŘSBF
T: 11/2011
Z: VOS,ŘSBF
T: 21.11.2011

1. Souhlasí s uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava p.o.
v době vánočních prázdnin od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011, elokovaných
pracovišť od 23.12.2011 do 30.11.2011.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava , p.o.
o rozhodnutí rady města.

Z: VOS
T: 11/2011

1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2011.
2. Ukládá předložit vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2012.

Z: VOS
T: 10/2012

1. Schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Vítkov a qdq services, s.r.o.,
Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, na zajištění výkonu technického dozoru
stavebníka na stavbě: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“ za celkovou
smluvní cenu 79 000,- 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 technického dozoru
stavebníka na stavbě: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“.

Z: S,VOS
T: 11/2011

829/21

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: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“ za celkovou smluvní cenu
34 000,- Kč bez DPH.
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s qdq services, s.r.o.,
Z: S,VOS
Bílovecká 1162/167, 747 06, Opava, na zajištění výkonu koordinátora BOZP na T: 11/2011
stavbě: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“.

830/21

1. Schvaluje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výběr
nejvhodnější nabídky včetně pořadí vyhodnocení veřejné zakázky:
„Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“ dle přiložené zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek výběrové komise jmenované radou města.
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2. Schvaluje Smlouvu o dílo „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“
mezi Městem Vítkov a zhotovitelem Gassmont, spol. s r.o., Nad Nádražím
1405/32, 747 14 Ludgeřovice a Jaromír Mičulka - údržba vozovek, Dolní 34,
700 30 Ostrava za celkovou smluvní cenu 5 260 788,- Kč vč. DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Z: S,VOS
Dělnická“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku: Gassmont, spol. T: 11/2011
s r.o., Nad Nádražím 1405/32, 747 14 Ludgeřovice a Jaromír Mičulka - údržba
vozovek, Dolní 34, 700 30 Ostrava, a to po uplynutí zákonných lhůt.
831/21

1. Bere na vědomí návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, v prioritní ose 3 na zateplení veřejných budov v rámci
projektu „Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 na zateplení veřejných budov na
projekt „Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově, Bezručova 585“ včetně
finanční spoluúčasti města, která činí minimálně 10% celkových způsobilých
výdajů.

832/21

1. Bere na vědomí návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, v prioritní ose 3 na zateplení veřejných budov v rámci
projektu „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 na zateplení veřejných budov na
projekt „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově“ včetně finanční
spoluúčasti města, která činí minimálně 10% z celkových způsobilých výdajů.

833/21

1. Schvaluje cenu za svoz a likvidaci komunálního odpadu původce města Vítkova
v roce 2011 realizovaných oprávněnou osobou Technickými službami města
Vítkova, příspěvkovou organizací, v členění dle vyhlášky č.381/2001 Sb.,
katalogu odpadů
k.č.20 03 01 ostatní komunální odpad 1 770,14 Kč/tuna vč.DPH
k.č.20 01 39 plast
2 750,54 Kč/tuna vč.DPH
k.č.20 01 02 sklo
1 770,14 Kč/tuna vč.DPH
k.č.20 01 01 papír
312,00 Kč/výsyp vč.DPH.
2. Ukládá oprávněné osobě Technickým službám města Vítkova, příspěvkové
Z: ŘTS
organizaci provádět fakturaci při nakládání s komunálním odpadem původce
T: 1.11.2011
města Vítkova v roce 2011 dle schválených cen.

834/21

Doporučuje ZM návrh na vyřazení nepotřebného svěřeného a pořízeného
movitého majetku Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov
i.č. 6-445-53
AVIA A 21.1 Furgon
i.č. 6-34.10.2-62
Škoda PICK-UP 1,3 LXi.

835/21

1. Vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor – restaurace v
tribuně sportovního areálu s podmínkou zachování restauračního provozu.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

836/21

1. Bere na vědomí návrh na podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt
„Vybavení zahrady městské knihovny“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ
na projekt „Vybavení zahrady městské knihovny“ včetně finanční spoluúčastí
města, která činí 10 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt.

837/21

1. Bere na vědomí návrh na podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt
„Vybavení výstavní síně“.
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2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ
na projekt „Vybavení výstavní síně“ včetně finanční spoluúčastí města, která
činí 10 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt.
838/21

1. Bere na vědomí návrh na podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt
„Parčík za kulturním domem“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ
na projekt „Parčík za kulturním domem“ včetně finanční spoluúčastí města,
která činí 10 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt.

839/21

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava p.o. dle přiložených seznamů.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Základní školy Vítkov, Komenského
754, okres Opava, p.o dle přiložených seznamů na Město Vítkov.
3. Ukládá informovat ředitelku ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava, p.o.
o usnesení rady města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiložených seznamů.

840/21

841/21

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2010
do 30.9.2011.
2. Ukládá předat peněžité dary členům výborů dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
3. Ukládá předložit hodnocení činnosti výborů zastupitelstva za období od
1.10.2011 do 30.9.2012, včetně návrhů na odměny pro členy.
1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2012.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2013.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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