USNESENÍ
19. schůze Rady města Vítkova konané dne 17. září 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 642/19 do č. 688/19)
Rada města:
642/19 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
643/19 1. Rozhodla udělit výjimku Městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích v souvislosti s konáním akce Den sociálních služeb dne 8. 10. 2019.
2. Pověřuje starostu města Vítkova vydáním rozhodnutí o udělení výjimky v souvislosti
s konáním akce Dne sociálních služeb dne 8. 10. 2019.
3. Ukládá vydat pověření v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.
644/19 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 9/2019
dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 9/2019.

Z: VOSV
T: 9/2019

Z: VFO
T: 9/2019

645/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 610/18 ze dne 20. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manž. Vladimírem a Annou Gregorovými, prvý nar. 12. 6. 1944,
druhá nar. 26. 7. 1931, oba bytem Čajkovského 47, 746 01 Opava, na pronájem části
pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha o výměře 317 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za
cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 10/2019
smlouvy platnosti.
646/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 562/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manž. Miroslavem a Miroslavou Seidlerovými, prvý nar. 26. 3. 1945,
druhá nar. 23. 2. 1947, oba bytem Ludvíka Podéště 1928/9, 708 00 Ostrava - Poruba, na
pronájem části pozemku parc. č. 3049 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice, za cenu 2,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek k uložení dřeva, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 10/2019
smlouvy platnosti.
647/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 612/18 ze dne 20. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Mikulášem Dunkou, nar. 8. 3. 1991, bytem Vodní 635, 749 01
Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 2082 zahrada o výměře 10 m2 v k. ú.
Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako posezení a k uložení dřeva, na dobu neurčitou,
dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 10/2019
smlouvy platnosti.
648/19 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2656 trvalý travní porost o výměře 113 m2
v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu
neurčitou.
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2. Rozhodla nevypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 2656
trvalý travní porost o výměře 113 m2 v k. ú. Vítkov, za 3 roky zpětně, před podpisem
nájemní smlouvy.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2656 trvalý travní porost
o výměře 113 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci
u chaty, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 9/2019

649/19 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře 56 m2
v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
Z: VFO
o výměře 56 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na
T: 10/2019
dobu neurčitou.
650/19 1. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře 63 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek k parkování osobního automobilu.
2. Ukládá informovat žadatelku o rozhodnutí rady.

Z: VFO
T: 9/2019

651/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Janem Ambrožem, nar. 26. 4. 1958, bytem Opavská 685, 749 01
Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 439 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst.
11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek zastavěný garáží, na dobu neurčitou,
ve které bude uvedeno, zda bylo či nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 10/2019
smlouvy platnosti.
652/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Danou Střížovou, nar. 25. 4. 1969, bytem Wolkerova 838, 749 01
Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v
k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek zastavěný garáží, na dobu neurčitou, ve
které bude uvedeno, zda bylo či nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 10/2019
smlouvy platnosti.
653/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Romanem Střížem, nar. 14. 11. 1987, bytem Budišovská 495,
749 01 Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 442 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
24 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek zastavěný garáží, na dobu
neurčitou, ve které bude uvedeno, zda bylo či nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení,
dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
654/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Dagmar Snášelovou. 14. 2. 1955, bytem náměstí Jana Zajíce 135,
749 01 Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 444 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
22 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, jako pozemek zastavěný garáží, na dobu
neurčitou, ve které bude uvedeno, zda bylo či nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení,
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Z: VFO
T: 10/2019

dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 10/2019

655/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manž. Stanislavem Špačkem, nar. 29. 5. 1952 a Marií Špačkovou,
nar. 7. 2. 1948, oba bytem Kružberk 59, 747 86 Kružberk, na pronájem pozemku parc.
č. 435 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok,
přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok,
jako pozemek zastavěný garáží, na dobu neurčitou, ve které bude uvedeno, zda bylo či
nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 10/2019
smlouvy platnosti.
656/19 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manž. Josefem Hendrychem. 6. 4. 1940 a Irenou Hendrychovou,
nar. 30. 11. 1942, oba bytem Oderská 215, Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 440
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok,
přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok,
jako pozemek zastavěný garáží, na dobu neurčitou, ve které bude uvedeno, zda bylo či
nebylo uhrazeno bezdůvodné obohacení, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
657/19 1. Schvaluje Smlouvu o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech
a obdobných zařízeních mezi městem Vítkov a distributorem Bohemia Motion Pictures,
a.s. se sídlem Praha1, Všehrdova 560/2, PSČ 118 00, IČ 03691900.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VFO
T: 10/2019

Z: VOK,S
T: 9/2019

658/19 1. Schvaluje vstupné na Den města – Vítkov 2020 ve výši:
Předprodej
za zvýhod- Prodej za
něnou cenu plnou cenu
do 30. 5.
Dospělí
100 Kč
150 Kč
Děti od 11 do 15 let
Studenti od 16 do 25 let
50 Kč
70 Kč
Senioři od 60 let
Rodinné vstupné
250 Kč
350 Kč
(2 dospělí + 2 děti do 15
let)
Děti do 10 let
zdarma
zdarma
659/19 1. Schvaluje Smlouvu o vytvoření a veřejném provedení uměleckého výkonu – realizaci
vánočního koncertu mezi městem Vítkov a Mgr. Markétou Muzikářovou, Jana
Želivského 1744/4, Praha 3, 130 00, IČO: 86651137, DIČ: CZ7559152073.
2. Ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat.
660/19 1. Bere na vědomí návrh Pravidel pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově.
2. Ukládá zapracovat připomínky rady města a kulturní komise do Pravidel pro pronájem
kulturního domu a předložit tyto ke schválení.
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Z: S,VOK
T: 9/2019
Z: VOK
T: 11/2019

661/19 1. Schvaluje s účinností od 1. 10. 2019 ceny za krátkodobý pronájem prostor kina Panorama
Vítkov za účelem pořádání kulturních, společenských, školících a vzdělávacích akcí ve
výši 360 Kč/hodina pro období 1. 5. – 30. 9. kalendářního roku a 700 Kč/hodina pro
období 1. 10. – 30. 4. kalendářního roku. Ceny jsou vč. DPH. V případě příznivého
počasí, kdy nebude potřeba kino vatápět (teplota v sále min. 20°C) bude účtována cena
za letní sezónu.
2. Schvaluje osvobození od úhrady ceny za pronájem
- Vítkovským školám za účelem zahájení a ukončení školního roku.
- Vítkovským školám a SVČ Vítkov za účelem uspořádání zkoušek na vystoupení
v rozsahu 20 hodin za jeden kalendářní rok.
- Pořadatelům akcí v rozsahu max. 5 hodin na přípravu a ukončení akce:
o Před zahájením akce: příprava účinkujících, zvukové zkoušky,
výzdoba sálu, příprava zboží apod.
o Po ukončení akce: úklid, odvoz kulis a materiálu potřebného
k vystoupení, ozvučení, úklid výzdoby, vyklizení prostor apod.
Pořadatel si rozvržení těchto hodin určí při uzavírání smlouvy.
- Charitativní a sbírkové akce po předchozím posouzením radou města.
o Radě města bude předložena žádost obsahující:
a. Základní informace o akci (název, termín, čas,
informace o pořadateli).
b. Podrobný záměr pořadatele (program, rozpočet a
finanční zajištění akce).
c. Naložení s výtěžkem akce. V případě sbírky souhlas
s pořádáním sbírky.
3. Ukládá zveřejnit ceny na webových stránkách města.

Z: VOK
T: 9/2019

662/19 1. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích v souvislosti s konáním akce Za plotem dne 21. 9. 2019.
2. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích v souvislosti s konáním akce Rozsvícení vánočního stromu 30. 11. 2019.
3. Rozhodla udělit výjimku městu Vítkov z ustanovení čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
města Vítkova č. 6/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích v souvislosti s konáním akce Vánoční jarmark dne 14. 12. 2019.
4. Pověřuje starostu města Vítkova vydáním rozhodnutí.

Z: S, VOSČŽÚ
T: 9/2019

663/19 Bere na vědomí zprávu o provozu kina Panorama Vítkov.
664/19 Bere na vědomí zápis z jednání letopisecké komise ze dne 29. 8. 2019.
665/19 Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 2. 9. 2019.
666/19 Schvaluje konání charitativní sbírky pro vybraného občana města Vítkova nebo jeho místní
části dne 30. 11. 2019.
667/19 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava ve
výši 650.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2020.
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2. Ukládá starostovi města schválenou žádost podepsat.

Z: S,VOK
T: 10/2019

668/19 1. Schvaluje prominutí poplatků za upomínky čtenářům městské knihovny ve Vítkově
v rámci Týdne knihoven (30. 9. – 6. 10. 2019).
2. Ukládá zveřejnit tuto informaci na webových stránkách města, ve Vítkovském zpravodaji Z: S,VOK
a vyhlásit místním rozhlasem.
T: 9/2019
669/19 1. Schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání – restaurace včetně sociálních zařízení
(77,19 m2), skladových prostor (13,85 m2) a sociálního zařízení pro personál s šatnou
(16,75 m2) v objektu tribuny fotbalového stadionu bez č. p. na Husově ulici ve Vítkově
na pozemku parc. č. 2146/3, v k. ú. Vítkov za účelem provozování restauračního
zařízení panu Bc. Tomášovi Čížovi, nar. 11. 5. 1992, bytem Komenského 152, 749 01
Vítkov
2. Ukládá předložit návrh smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání – restaurace Z: VOS
T: 10/2019
včetně sociálních zařízení (77,19 m2), skladových prostor (13,85 m2)
a sociálního zařízení pro personál s šatnou (16,75 m2) v objektu tribuny fotbalového
stadionu bez č. p. na Husově ulici ve Vítkově na pozemku parc. č. 2146/3, v k. ú. Vítkov
mezi Střediskem volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ
73214892 a panem Bc. Tomášem Čížem, nar. 11. 5. 1992, bytem Komenského 152,
749 01 Vítkov.
670/19 1. Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2019/2020.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2020/2021.

Z: VOS
T: 9/2020

671/19 Revokuje usnesení RM č. 2695/73 ze dne 5. 6. 2018 ve znění:
„1. Schvaluje změnu v zápise rejstříku škol pro Středisko volného času Vítkov, příspěvková
organizace, IČ:732 14 892 a to doplnění dalšího místa poskytování zájmového vzdělávání
s účinnosti od 1. 9. 2018 o Tělovýchovná jednota Jiskra z.s., Březová-Jančí 62, 747 44
Březová 2. ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, příspěvková organizace o schválení
změny v rejstříku škol“.
672/19 1. Schvaluje změnu v zápise rejstříku škol pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČ:732 14 892 a to doplnění dalšího místa poskytování
zájmového vzdělávání s účinnosti od 1. 9. 2019 o Tělovýchovná jednota Jiskra z.s.,
Březová-Jančí 62, 747 44 Březová.
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, příspěvková organizace o schválení
změny v rejstříku škol.

Z: VOS
T: 9/2019

673/19 1. Souhlasí s přijetím věcného daru jako odměny za umístění Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 v soutěži „Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“ v podobě dárkového poukazu
v hodnotě 10 000,- Kč.
2. Ukládá zapracovat věcný dar v podobě dárkového poukazu v hodnotě 10 000,- Kč do
účetnictví Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181.

Z: ŘZŠaG
T: 11/2019

674/19 1. Vydává souhlasné stanovisko k uzavření Dohody o provedení práce mezi Základní
školou a gymnáziem Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 a ředitelem Základní
školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 Mgr. Miroslavem
Bučánkem v rámci projektu Šablony SŠ II – Společně ve středním vzdělávání
s účinností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.
2. Ukládá předat usnesení rady města řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov,
Z: VOS
příspěvková organizace, IČ:69987181 Mgr. Miroslavu Bučánkovi.
T: 10/2019
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675/19 1. Souhlasí s převodem části rezervního fondu ve výši 61 000,- Kč do investičního fondu
Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizacce, IČ:
70996288 na dokrytí nákladu na zakoupení Bezpečnostního systému SAFY Bezpečná
školka.
2. Ukládá předat ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková
organizacce, IČ: 70996288 usnesení rady města.

Z: VOS
T: 9/2019

676/19 1. Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu u akce „Revitalizace
sportovního areálu ZŠaG Vítkov“ v souladu s vnitřním předpisem města č. 7/2017
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Revitalizaci
sportovního areálu při ZŠaG Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: DISKET, s.r.o., ev. č. 1, 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČ 60722231
2. uchazeč: Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČ 63472902
3. uchazeč: STAVOSPORT, s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták, IČ 29278481
4. uchazeč: RENOSPORT profi, s.r.o., Batelovská 1206/3, 140 00 Praha, IČ 0193971
dle přiložené Zprávy o otevírání a hodnocení nabídek.
3. Schvaluje schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby „Revitalizace sportovního
areálu při ZŠaG Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a DISKET, s.r.o., ev. č. 1, 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČ 60722231,
za celkovou smluvní cenu 3 694 655,- Kč bez DPH.
Z: VOS
4. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Revitalizace
T: 9/2019
sportovního areálu při ZŠaG Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a DISKET, s.r.o., ev. č. 1, 763 41 Biskupice u Luhačovic,
IČ 60722231, a to po uplynutí zákonných lhůt. Pokud v této době nebude uzavřena se
zhotovitelem smlouva, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných
smluvních podmínek.
677/19 1. Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Výkon technického dozoru
stavebníka pro stavbu: „Revitalizace sportovního areálu ZŠaG Vítkov“ na základě
provedeného průzkumu trhu.
2. Schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu:
„Revitalizace sportovního areálu ZŠaG Vítkov“ s Pavlem Volkem, 747 51 Stěbořice
234, IČ 88112799, za celkovou smluvní cenu 121720,- Kč vč. DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozoru
stavebníka pro stavbu: „Revitalizace sportovního areálu ZŠaG Vítkov“ s Pavlem
Volkem, 747 51 Stěbořice 234, IČ 88112799, za celkovou smluvní cenu 121 720,- Kč
vč. DPH.
678/19 1. Bere na vědomí projektovou dokumentaci na „Rekonstrukci autokempu Podhradí“
zpracovanou v roce 2007 Ing. Janem Žídkem - PRIMAPROJEKT, Komárovská 13,
746 01 Opava.
2. Ukládá předložit návrh řešení technického stavu jímek včetně kanalizace v areálu
autokempu Podhradí.

Z: S,VOS
T: 9/2019

Z: VOS,TS
T: 11/2019

679/19 1. Schvaluje odpis pohledávky ve výši 10 076,- Kč za panem Josefem Novákem, Bezručova
619, Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá odepsat pohledávku ve výši 10 076,- Kč za panem Josefem Novákem, Bezručova Z: ŘSBF
619, Vítkov, z výnosů organizace a zaúčtovat ji do nákladů SBF Vítkov, p. o..
T: 10/2019
680/19 1. Bere na vědomí Odpis pohledávky ve výši 57 772,- Kč za panem Juliem Kalou,
Opavská 80, Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje schválit zastupitelstvu města odpis pohledávky z výnosu SBF Vítkov, p. o. za
panem Juliem Kalou, Opavská 80, Vítkov, ve výši 57 772,- Kč, dle důvodové zprávy.
681/19 1. Odmítá převod nepotřebného majetku do 20 tisíc Kč/ks od TS Vítkov, p. o., se sídlem
Dělnická č. p. 705 IČ:00037494, dle přiloženého seznamu, na město Vítkov.
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2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku do 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p. o., se sídlem
Dělnická č. p. 705, IČ: 00037494, dle přiloženého seznamu.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek do 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p. o., se sídlem
Dělnická č. p. 705,IČ: 00037494 dle přiloženého seznamu.

Z: ŘTS
T: 10/2019

682/19 Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tisíc Kč/ks
od TS Vítkov, p. o., se sídlem Dělnická č. p. 705, IČ:00037494 v celkové hodnotě
1 967 066 Kč, dle důvodové zprávy.
683/19 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 10. 9. 2019.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 10. 9. 2019.
684/19 Souhlasí s nákupem techniky pro TS Vítkov, p. o. se sídlem Dělnická č. p. 705,
IČ:00037494, dle důvodové zprávy.
685/19 1. Rozhodla vyhlásit záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání – 11 pokojů,
společenská místnost s kuchyňským koutem, skladové prostory, chodba, sociální
zařízení a kotelna v objektu bývalé Střední školy Vítkov – Podhradí, pavilon č. 8 na
pozemku parc. č. 2800, v k. ú. Vítkov za účelem provozování ubytovacího zařízení.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání - 11 pokojů,
společenská místnost s kuchyňským koutem, skladové prostory, chodba, sociální
zařízení a kotelna v objektu bývalé Střední školy Vítkov – Podhradí, pavilon č. 8 na
pozemku parc. č. 2800, v k. ú. Vítkov za účelem provozování ubytovacího zařízení na
úředních deskách.

Z: VOS
T: 9/2019

686/19 Bere na vědomí zadání zpracování projektové dokumentace „Odstranění stavby Lesní čp.
147, Vítkov“.
687/19 1. Schvaluje podpůrné stanovisko pro Euroinstitut o.p.s. ke zřízení střední školy se
zaměřením na nižší střední a praktické vzdělávání v areálu školy Vítkov-Podhradí.
2. Ukládá podpůrné stanovisko podepsat.
688/19 1. Bere na vědomí Zásobník investic na místních komunikacích .
2. Ukládá zadat vypracování studie v lokalitě křižovatky Selská – Těchanovická, včetně
přechodů pro chodce, chodníků a parkovacích míst.
3. Ukládá na základě studie výstavby chodníků v Klokočově zahájit jednání s vlastníky
dotčených pozemků.
4. Ukládá předložit zprávu o přípravě obou akcí.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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T: 10/2019
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T: 12/2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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