USNESENÍ
33. schůze Rady města Vítkova konané dne 2. června 2020 ve velkém sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1180/33 do č. 1208/33)
Rada města:
1180/33 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1181/33 Schvaluje změnu termínu usnesení ze dne 31.3.2020 č. 1075/30/4 a 1076/30/5
z května 2020 na 31. 8. 2020.
1182/33

1. Schvaluje v souladu s vnitřním předpisem Města Vítkova č. 5/2019 „Závazná
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ výběr nabídky
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování díla „Zpracování
úplné aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce
s rozšířenou působností k 31.12.2020“ dle přiložené zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek výběrové komise jmenované starostou města.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na „Zpracování úplné aktualizace územně
analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností
k 31.12.2020“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a zhotovitelem EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na zpracování zakázky
„Zpracování úplné aktualizace územně analytických podkladů pro správní
obvod obce s rozšířenou působností Vítkov k 31.12.2020“ s firmou
EKOTOXA, s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole.

Z: S, VOVÚP
T: 6/2020

1183/33

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od Nadace České pošty,
Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 05654912, pro Středisko volného času
Vítkov, p.o., IČO 73214892, ve výši 10.000,- Kč na nákup kostýmů pro
mažoretky.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat účelový finanční dar od Nadace České
Z: ŘSVČ
pošty, Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 05654912, ve výši 10.000,- Kč T: 6/2020
na nákup kostýmů pro mažoretky do rozpočtu a účetnictví SVČ, p.o.

1184/33

1. Schvaluje návrh nájemní smlouvy k sociálním bytům Města Vítkova.
2. Pověřuje
k uzavírání dohod o poskytování sociální
práce v rámci projektu sociálního bydlení.

1185/33

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 2, o velikosti 1+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Švermova č. p. 220, paní
nar. 1
, trv. bydl.
.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 2 o velikosti 1+1 ve
Vítkově, v domě na ulici Švermova č. p. 220, s paní
, nar.
trv. bydl.
.

Z: VOSV
T: 6/2020

Z: ŘSBF
T: 6/2020

1186/33

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 3, o velikosti 2+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Švermova č. p. 220, panu
nar.
, trv. bydl.
Vítkov Švermova č. p. 220.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 3 o velikosti 2+1 ve
Z: ŘSBF
Vítkově, v domě na ulici Švermova č. p. 220, s panem
,
T: 6/2020
nar.
trv. bydl.
.

1187/33

1. Schvaluje přidělení sociálního bytu č. 4, o velikosti 1+kk ve Vítkově, v domě
na ulici Švermova č. p. 220, paní
nar.
, trv.
bydl.
.
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2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 2 o velikosti 1+1 ve
Vítkově, v domě na ulici Švermova č. p. 220, s paní
, nar.
trv. bydl.
.

Z: ŘSBF
T: 6/2020

1188/33

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„KD Jelenice – rekonstrukce střechy“ dle přiloženého výběru nejvhodnější
nabídky komisí stanovenou Správou bytového fondu města Vítkova,
příspěvkové organizace.
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková
Z: ŘSBF
organizace, Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku malého T: 6/2020
rozsahu: „KD Jelenice – rekonstrukce střechy“ s dodavatelem Sdružení
R. Leher – M. Zeman, Klokočov 145, IČ 67331866, za celkovou cenu
736 308,24 Kč vč. DPH.

1189/33

1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce
„Sportovní/outdoorové láhve v rámci projektu Na toulkách Vítkovskem“
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2019 Městského úřadu ve Vítkově,
závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
veřejnou zakázku „Sportovní/outdoorové láhve v rámci projektu Na toulkách
Vítkovskem“ v pořadí:1. uchazeč: Propagační podnik Opava s. r. o., Opava,
IČ 60779161; 2. uchazeč: Rap Group s. r. o., Valašské Meziříčí, IČ 64613305;
3. uchazeč: Inet Solutions s. r. o., Praha, IČ 26775751 dle přiložené zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek.
3. Bere na vědomí odstoupení vítězného uchazeče od plnění veřejné zakázky
malého rozsahu.
4. Schvaluje kupní smlouvu na dodávku „Sportovní/outdoorové láhve“ mezi
Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Rap Group
s. r. o., Hranická 838, 745 01 Valašské Meziříčí, IČ 64613305 za smluvní
cenu 54.740,- bez DPH.
5. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu na dodávku
Z: VOS
„Sportovní/outdoorové láhve“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7,
T: 6/2020
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Rap Group s. r. o., Hranická 838, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 64613305. Pokud nebude uzavřena smlouva
s dodavatelem, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných
smluvních podmínek.

1190/33

1. Schvaluje Smlouvu číslo 20 SOBS01 4121653275 o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV(NN) mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu číslo 20 SOBS01 4121653275
Z: VOS,S
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
T: 6/2020
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

1191/33

Neschvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci ze Státního fondu
kinematografie na projekt “Bezpečný provoz v kině“.

1192/33

1. Bere na vědomí informaci o povinnosti zřízení řídícího výboru v rámci
projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525), financovaného z Operačního programu
zaměstnanosti.

Usnesení 33. schůze Rady města Vítkova ze dne 02.06.2020

Strana 2 (celkem 5)

2. Jmenuje
členem řídícího výboru v rámci projektu „Přívětivý
úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525),
financovaného z Operačního programu zaměstnanosti.
3. Jmenuje
členem řídícího výboru v rámci projektu
„Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525), financovaného z Operačního programu
zaměstnanosti.
4. Jmenuje
členem řídícího výboru v rámci projektu
„Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525), financovaného z Operačního programu
zaměstnanosti.
5. Ukládá informovat projektovou manažerku projektu o složení řídícího výboru Z: VOS
v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo projektu:
T: 6/2020
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525), financovaného z Operačního programu
zaměstnanosti.
1193/33

1. Souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z rezervního
fondu do fondu investic u organizace Středisko volného času Vítkov, p. o.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o., o přijatém
usnesení.

1194/33

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit smlouvu o návratné finanční
výpomoci mezi Městem Vítkov a organizací Středisko volného času Vítkov,
p. o., Bezručova 585, Vítkov, IČO: 73214892, ve výši 82.009, -- Kč na vrácení
záloh za ozdravný pobyt dětí v Itálii v roce 2020.

1195/33

1. Schvaluje odpisový plán organizace Středisko volné času Vítkov, p. o., IČO:
73214892, na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení rady města.

1196/33

1. Rozhodla uzavřít smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 mezi Městem Vítkov a
, se sídlem
,
, IČO:
, za sjednanou cenu 50.000, -- Kč bez DPH.
2. Ukládá podepsat smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 mezi Městem Vítkov a
, se sídlem
,
, IČO:
za sjednanou cenu 50.000, -- Kč bez DPH.

1197/33

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova schválit Pravidla tvorby a užití Fondu
rozvoje bydlení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

1198/33

1. Bere na vědomí připravovaný dotační program „COVID – nájemné“.
2. Ukládá v případě vyhlášení dotačního programu “COVID – nájemné“
informovat nájemce o tomto dotačním titulu.

1199/33

1. Rozhodla ukončit pacht na část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 227 m2 v k. ú. Vítkov, s
, nar.
, bytem
, dohodou ke dni 30. 6. 2020.
2. Schvaluje dohodu o ukončení pachtovního vztahu, dle přiloženého návrhu.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení pachtovního vztahu se jmenovaným, a to
nejpozději do 30. 6. 2020. 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.
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Z: VFO
T: 6/2020

Z: VFO
T: 6/2020

Z: VFO
T: 6/2020

Z: VOS,ŘTS,
ŘSBF
T: 6/2020

Z: S, VFO
T: 6/2020
Z: VFO
T: 6/2020

1200/33

1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 395 zahrada o výměře 5,2 m2 (8
m x 0,5 cm a 0,6 m x 2 m) v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 395 zahrada
o výměře 5,2 m2 (8 m x 0,5 cm a 0,6 m x 2 m) v k. ú. Vítkov, jako zahrádku,
za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 6/2020

1201/33

1. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 395 zahrada o výměře 6,91m2
(2,2 m x 3,14 m) v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž
výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,- Kč/rok,
na dobu neurčitou.
2. Rozhodla nevypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 395 zahrada o výměře 6,91m2 (2,2 m x 3,14 m) v k. ú. Vítkov.
3. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 395 zahrada
Z: VFO
o výměře 6,91m2 (2,2 m x 3,14 m) v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,T: 6/2020
Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

1202/33

Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit členství města Vítkova ve
spolku Krajina břidlice, z. s., se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov
nad Budišovkou, IČ 08581916.

1203/33

1. Schvaluje smlouvu o pachtu prostor sloužících k podnikání mezi městem
Vítkov a
, IČ
.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1204/33

1. Schvaluje uspořádání Dne města – Vítkov 2021 dle návrhu v důvodové
zprávě.
2. Ukládá zahájit ve spolupráci s kulturní komisi přípravu programu.
3. Ukládá průběžně informovat radu města o přípravách Dne města – Vítkov
2021.

1205/33

1206/33

1207/33

1. Schvaluje memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „20. výzva MAS
OPAVSKO – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2020 – PC učebna“ mezi městem
Vítkov a Základní školou a gymnáziem Vítkov, příspěvková organizace.
2. Ukládá starostovi města memorandum podepsat.
1. Schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 9709028 mezi městem Vítkov
a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, IČ 42196451.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek podepsat.

Z: S,VOK
T: 6/2020

Z: VOK
T: 6/2020
Z: VOK
T: 9/2020

Z: S, VOK
T: 6/2020

Z: S,VOK
T: 6/2020

1. Schvaluje Hromadnou licenční smlouvu k veřejné produkci ze záznamu mezi
městem Vítkov a Intergam, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s. se sídlem: Klimentská 10,
110 00 Praha 1, IČ: 00537772.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: VOK
T: 6/2020
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1208/33

Souhlasí s podniknutím kroků ve věci - Opatření obecné povahy – Zákaz vstupu
do obory Jelenice.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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