USNESENÍ
17. schůze Rady města Vítkova konané dne 6. srpna 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 549/17 do č. 583/17)
Rada města:
549/17 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
550/17 1. Souhlasí s organizací veřejné služby Střediskem volného času Vítkov, p.o. Bezručova 585,
Vítkov dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1. 9. 2019.
2. Ukládá vydat pověření ředitelce Střediska volného času Vítkov, p.o., k organizaci veřejné
služby.

Z: VOSV
T: 8/2019

551/17 Bere na vědomí zprávu o provedených kontrolách živnostníků, kteří nakládají s odpady
z hlediska výkonu státní správy.
552/17 1. Vydává Zásady přístupu města Vítkova k dlužníkům, ve znění dle důvodové zprávy,
s účinností od 1.9.2019.
2. Ukládá příspěvkovým organizacím Technické služby města Vítkova a Správa bytového
fondu města Vítkova převzít pro svou organizaci Zásady přístupu města Vítkova
k dlužníkům, ve znění dle důvodové zprávy, s přiměřeným přihlédnutím k odlišnostem
dané organizace od města.

Z:
ŘSBF,ŘTS
T: 9/2019

553/17 1. Schvaluje Smlouvu o poskytování podlicence k veřejnému provozování kinematografických
děl ze záznamu, mezi městem Vítkov a distributorem Artcam Films s.r.o., Rašínovo
nábřeží 6, Praha 2 – Vyšehrad, IČO: 26198096.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: VOK
T: 8/2019
554/17 1. Bere na vědomí zprávu o vyhodnocení „Dne města – Vítkov 2019 a zahájení příprav na
zajištění Dne města v roce 2020.
2. Ukládá předložit návrh na výši vstupného na Den města – Vítkov 2020 vč. varianty
navržené kulturní komisí.
3. Ukládá na základě doporučení kulturní komise předložit návrh na využití celé plochy
fotbalového hřiště pro účinkující a diváky.
555/17 1. Schvaluje odměnu předsedovi a členkám letopisecké komise ve výši uvedené v důvodové
zprávě.
2. Ukládá vyplatit schválené odměny.
3. Ukládá předložit radě města plán práce do konce roku 2019.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti letopisecké komise za období od 1. července do
30. listopadu 2019, včetně návrhu na výplatu odměn pro členy i ostatní občany, kteří se
podíleli na přípravě a zpracování podkladů pro kroniku města Vítkova.
556/17 1. Schvaluje Smlouvu o poskytování Webové služby SW Tritius č. 1/2019 mezi Tritius
Solutions a.s., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ 05700582 a městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IC 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
557/17 1. Schvaluje Přílohu č. 1 Smlouvy 1/2019 – specifikace služby Tritius mezi Tritius Solutions
a.s., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ 05700582 a městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870.
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Z: VOK
T: 9/2019
Z: VOK
T: 9/2019
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T: 9/2019
Z: předseda
LK
T: 11/2019

Z: S,VOK
T: 8/2019

2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 8/2019

558/17 1. Bere na vědomí používání formulářů Finanční plán a Návrh rozpočtu.
2. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací Města Vítkova od 1.9.2019 používat formulář
Finanční plán dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat o usnesení rady města ředitele příspěvkových organizací města Vítkova.

Z: Ř př. org.
T: 9/2019
Z: VFO
T: 8/2019

559/17 1. Rozhodla pronajmout pozemky parc. č.:
431 o výměře 21 m2
432 o výměře 19 m2
433 o výměře 19 m2
434 o výměře 18 m2
435 o výměře 18 m2
436 o výměře 18 m2
437 o výměře 23 m2
438 o výměře 24 m2
439 o výměře 23 m2
440 o výměře 22 m2
441 o výměře 26 m2
442 o výměře 24 m2
443 o výměře 24 m2
444 o výměře 22 m2
445 o výměře 26 m2
vše zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, jako pozemky zastavěné garážemi
jiných vlastníků, za cenu Kč 7,-/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12 odst. 11
Majetkových zásad činit Kč 400,-/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání pozemků parc. č.:
 431 o výměře 21 m2
 432 o výměře 19 m2
 433 o výměře 19 m2
 434 o výměře 18 m2
 435 o výměře 18 m2
 436 o výměře 18 m2
 437 o výměře 23 m2
 438 o výměře 24 m2
 439 o výměře 23 m2
 440 o výměře 22 m2
 441 o výměře 26 m2
 442 o výměře 24 m2
 443 o výměře 24 m2
 444 o výměře 22 m2
 445 o výměře 26 m2
vše zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, jako pozemky zastavěné garážemi
jiných vlastníků, za 3 roky zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemky parc. č.:
Z: VFO
 431 o výměře 21 m2
T: 8/2019
2
 432 o výměře 19 m
 433 o výměře 19 m2
 434 o výměře 18 m2
 435 o výměře 18 m2
 436 o výměře 18 m2
 437 o výměře 23 m2
 438 o výměře 24 m2
 439 o výměře 23 m2
 440 o výměře 22 m2
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441 o výměře 26 m2
442 o výměře 24 m2
443 o výměře 24 m2
444 o výměře 22 m2
445 o výměře 26 m2
vše zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, jako pozemky zastavěné garážemi
jiných vlastníků, za cenu Kč 7,-/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12 odst. 11
Majetkových zásad činit Kč 400,-/rok, na dobu neurčitou

560/17 1. Rozhodla uzavřít Společné prohlášení za účelem zápisu poznámky o výhradě stroje, tj. že
upevněný stroj kogenerační jednotky o výkonu cca 800 kWa vč. jejich součástí
a příslušenství (spalinový výměník, tlumiče výfuku, trafostanice, rozvaděč NN,
vzduchotechnika, spalinovod, expanzní nádoby apod.), vybudovaný v budově občanské
vybavenosti bez čp./če., jenž je součástí pozemku parc. č. 670/8 zastavěná plocha a nádvoří
v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem nemovitostí, a spol. E.ON
Energie, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, zastoupená na základě plné moci Ing.
Jaromírem Němcem, vedoucím energetických služeb a zdrojů, a Ing. Milanem Vášou,
vedoucím provozu a správy zdrojů, jako investorem /stavebníkem.
2. Schvaluje Společné prohlášení mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem nemovitostí,
a spol. E.ON Energie, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, zastoupená na základě plné moci
Ing. Jaromírem Němcem, vedoucím energetických služeb a zdrojů, a Ing. Milanem Vášou,
vedoucím provozu a správy zdrojů, jako investorem /stavebníkem, v budově občanské
vybavenosti bez čp./če., jenž je součástí pozemku parc. č. 670/8 zastavěná plocha
a nádvoří v kat. území Vítkov, dle přiloženého návrhu společného prohlášení.
3. Ukládá podepsat společné prohlášení se jmenovanou společností, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31. srpna 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 8/2019
pozbude usnesení RM platnosti.
561/17 1. Rozhodla ukončit pacht na část pozemku parc. č. 3204/4 orná půda o výměře 8101 m2, část
pozemku parc. č. 3204/5 orná půda o výměře 8481 m2 a část pozemku parc. č. 3204/12
orná půda o výměře 6342 m2, vše v k. ú. Vítkov, se společností OZS-ZEMPOL s. r. o.,
IČ 25362755, se sídlem Vítkov, Wolkerova 485, dohodou ke dni 30. 9. 2020.
2. Schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi Městem Vítkovem a společností OZSZEMPOL s. r. o., IČ 25362755, se sídlem Vítkov, Wolkerova 485, dle přiloženého návrhu
dodatku.
3. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě se jmenovanou společností, a to nejpozději Z: S,VFO
do 30. 9. 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM o
T: 9/2019
uzavření dodatku platnosti.
4. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. V pachtovní smlouvy uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi
Městem Vítkov a společností OZS-ZEMPOL s. r. o., IČ 25362755, se sídlem Vítkov,
Wolkerova 485, pacht na část pozemku parc. č. 3204/4 orná půda o výměře 8101 m2, část
pozemku parc. č. 3204/5 orná půda o výměře 8481 m2 a část pozemku parc. č. 3204/12
orná půda o výměře 6342 m2, vše v k. ú. Vítkov, se společností OZS-ZEMPOL s. r. o., IČ
25362755, se sídlem Vítkov, Wolkerova 485, s účinnosti ke dni 30. 9. 2020.
5. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.
Z: VFO
T: 9/2019
562/17 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3049 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú.
Vítkov, jako pozemek k uložení dřeva, za cenu 2,- Kč /m2/rok, přičemž výsledné nájemné
bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 3049 ostatní
plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Vítkov, za 3 roky zpětně.
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3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3049 ostatní plocha o výměře
100 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k uložení dřeva, za cenu 2,- Kč /m2/rok, přičemž
výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu
neurčitou.
563/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 508/15 ze dne 25. 6. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manž. Jiřím a Jiřinou Barabášovými, prvý nar. 12. 6. 1961, druhá nar.
15. 12. 1960, oba bytem Vítkov, Opavská 911, na pronájem části pozemku parc. č. 1327
trvalý travní porost o výměře 21 m2 (7x3) jako pozemek zastavěný skleníkem, 18 m2 (6x3)
jako pozemek zastavěný chatou, 30 m2 (7x4,2) jako pozemek zastavěný bazénem, vše za
cenu 7,- Kč /m2/rok a 171 m2 jako zahradu za cenu 3,- Kč /m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na
dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 30. 9 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
564/17 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře 23 m2, v k. ú.
Vítkov, jako venkovní posezení před provozovnou, za cenu 150,- Kč /m2/rok, na období
vždy od 1. 4. do 31. 10., s periodickým každoročním opakováním na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře 23 m2,
v k. ú. Vítkov, jako venkovní posezení před provozovnou, za cenu 150,- Kč /m2/rok, na
období vždy od 1. 4. do 31. 10., s periodickým každoročním opakováním na dobu
neurčitou.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru na pronájem - nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Senarem Camci, IČ 01814150, se sídlem Školská
1561/2, 110 00 Praha 1, sídlo provozovny nám. Jana Zajíce 3, 749 01 Vítkov, na pronájem
části pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře 23 m2, v k. ú. Vítkov, jako venkovní
posezení před provozovnou, za cenu 150,- Kč /m2/rok, na období vždy od 1. 4. do 31. 10.,
s periodickým každoročním opakováním na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
4. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 8/2019

Z: S,VFO
T: 9/2019

Z: VFO
T: 8/2019

Z: S,VFO
T: 9/2019

565/17 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 512/15 ze dne 25. 6. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Ivem Lamplotou, nar. 10. 2. 1955, bytem Wintrova 14, 747 06 Opava,
na pronájem části pozemku parc. č. 750/18 ostatní plocha o výměře 175 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 jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Pokud v
Z: S,VFO
této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy T: 9/2019
platnosti.
566/17 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 750/18 ostatní plocha o výměře 175 m2 v k. ú.
Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 750/18 ostatní
plocha o výměře 175 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za 3 roky zpětně.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 750/18 ostatní plocha o výměře
Z: VFO
175 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek k rekreaci, na
T: 8/2019
dobu neurčitou.
567/17 1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.1 o velikosti 2+1 ve Vítkově, Komenského č.p.754,
paní Mgr. Petře Grossmanové nar. 5.1.1987, trv. bydl. Vítkov Selská č.p. 943 dle pravidel
pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova, článek V, odst.1, písmeno f).
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.1, o velikosti 2+1 , Komenského č.p.754, s paní
Mgr. Petrou Grossmanovou nar. 5.1.1987, trv. bydl. Vítkov Selská č.p. 943 za podmínky
poskytnutí jistoty, při uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců.
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Z: ŘSBF
T: 9/2019

568/17 1. Schvaluje dodatek č. 2 k příkazní smlouvě, jehož předmětem je vyčíslení méněprací
z důvodu vypuštění části plnění u projektu „Sociální bydlení ve Vítkově“ mezi Městem
Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a jk grant, s. r. o., Ratibořská 169,
746 01 Opava, IČ 03098761.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 k příkazní smlouvě, jehož předmětem je vyčíslení méněprací Z: S,VOS
z důvodu vypuštění části plnění u projektu „Sociální bydlení ve Vítkově“ mezi Městem T: 9/2019
Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a jk grant, s. r. o., Ratibořská 169,
746 01 Opava, IČ 03098761.
569/17 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 146 762,- Kč pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 na financování obědů pro 75 žáků od
obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Vladislavova 152/4, 140 00 Praha
4 v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019.
2. Ukládá zapracovat finanční dar v celkové výši 146 762,- Kč do účetnictví Základní školy
Z: ŘZŠaG
a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181.
T: 12/2019
570/17 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 221 096,- Kč pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 na financování obědů pro 75 žáků od
obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Vladislavova 152/4, 140 00 Praha
4 v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020.
2. Ukládá zapracovat finanční dar v celkové výši 221 096,- Kč do účetnictví Základní školy
Z: ŘZŠaG
a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181.
T: 6/2020
571/17 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 27 000,- Kč pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 na financování venkovního herního prvku-dětská
skluzavka od firmy Vítkovské Ympulsy, o.p.s., Bezručová 585, Vítkov, IČ:02638941.
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 27 000,- Kč do účetnictví Střediska volného času
Z: ŘSVČ
Vítkov, příspěvková organizace, IČ:732 14 892.
T: 8/2019
572/17 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 18.7.2019.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 18.7.2019.
573/17 Bere na vědomí informace projektanta k plánovanému záměru výstavby rozhledny na
Františkově Dvoře v Klokočově dle důvodové zprávy.
574/17 1. Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu u akce „Regenerace
brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. 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
„Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: Ing. Lukáš Koval, Viléma Balarina 1959/6, 748 01 Hlučín, IČ 76517179
2. uchazeč: Ing. Jaromír Benka, Krnovská 2271/27, 746 01 Opava, IČ 71869255
3. uchazeč: ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 27791891
4. uchazeč: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
IČ 47676175
5. uchazeč: Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504/38, 602 00 Brno, IČ 29201691
6. uchazeč: Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA, Olomoucká 9/8, 746 01
Opava, IČ 00563145
dle přiloženého Výběru nejvhodnější nabídky.
3. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Regenerace
brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Ing. Lukášem Kovalem, Viléma Balarina 1959/6, 748 01
Hlučín, IČ 76517179, za celkovou smluvní cenu 238.000 Kč bez DPH (neplátce DPH).
4. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
akce „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Ing. Lukášem Kovalem, Viléma
Balarina 1959/6, 748 01 Hlučín, IČ 76517179.
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Z: VOS
T: 9/2019

575/17 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15.000,- Kč pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 na financování Vítkovské lávky 2019 od firmy
Eva Řehulková, Komenského 152, Vítkov, IČ 86973967.
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 15.000,- Kč do účetnictví Střediska volného času
Z: ŘSVČ
Vítkov, příspěvková organizace, IČ:732 14 892.
T: 8/2019
576/17 Doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení baru s policemi na sklo za částku 35 000,Kč od p. Dany Pavlíčkové, bytem Fučíkova č. p. 362, 749 01 Vítkov, IČ 74646532,
nacházející se v objektu tribuny na Husově ul. ve Vítkově.
577/17 1. Rozhodla vyhlásit záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání – restaurace včetně
sociálních zařízení, skladových prostor a sociálního zařízení pro personál s šatnou
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.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání - restaurace včetně
sociálních zařízení, skladových prostor a sociálního zařízení pro personál s šatnou
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 na úředních
deskách.
578/17 1. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování studie pro optimalizaci systému nakládání s odpady
na území města Vítkov mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a ASHPA oběhová hospodářství, s. r. o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno,
IČ 04455967 za smluvní cenu 55.165,- Kč bez DPH.
2. Ukládá smlouvu o dílo na zpracování studie pro optimalizaci systému nakládání s odpady na
území města Vítkov mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a ASHPA oběhová hospodářství, s. r. o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00
Brno, IČ 04455967.
3. Ukládá provést rozpočtové opatření ve výši 56.000,- na financování zpracování studie pro
optimalizaci systému nakládání s odpady na území města Vítkov.

Z: VOS
T: 8/2019

Z: S,VOS
T: 9/2019
Z: VFO
T: 8/2019

579/17 Souhlasí se závěry a doporučeními z 6. jednání dopravní komise dne 30.7.2019.
580/17 1. Bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o., Mgr. Miluše
Špokové o přehodnocení platového výměru ředitelky MŠ a přeřazení do 12. platové třídy
s účinnosti od 1 .9. 2019.
2. Nesouhlasí s požadavkem ředitelky MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o.,
Mgr. Miluše Špokové o přehodnocení platového výměru ředitelky MŠ a přeřazení do 12.
platové třídy s účinnosti od 1 .9. 2019.
3. Ukládá předat ředitelce MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o., Mgr. Miluši Špokové
usnesení RM.

Z: VOS
T: 8/2019

581/17 1. Bere na vědomí závěry z provedených kontrol a stanoviska MPSV k projektu Sociálně
aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Tunnel Vítkov, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772, prioritní osa OPZ: 2.1,
Protokol o kontrole č. 1/2018 vyhotovený Městem Vítkov dne 15.10.2018.
2. Bere na vědomí protokol o kontrole č. j. ČŠIT – 1882/18-T České školní inspekce ze dne
3.10.2018.
3. Rozhodla na základě vyhodnocení závěru provedených kontrol odebrat od 1. 9. 2019 osobní
příplatek ředitelce SVČ p. o. Vítkov, Ing. Šárce Medunové.
4. Ukládá informovat paní ředitelku o usnesení rady města a předat pokyn mzdové účetní.
Z: VOS
T: 8/2019
582/17 Bere na vědomí písemnou rezignaci Davida Kopala na člena kulturní komise.
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583/17 1. Schvaluje prodej služebního vozidla Kangoo SPZ 5T1 8584.
2. Ukládá oslovit tři autobazary s nabídkou odprodeje služebního vozidla, s tím, že bude
vybrán zájemce, který nabídne nejvyšší cenu.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o prodeji služebního vozidla s vybraným
autobazarem.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: S,VOVS
T: 12/2019
Z: S,VOVS
T: 12/2019

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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