USNESENÍ
64. schůze Rady města Vítkova konané dne 9. ledna 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2334/64 do č. 2350/64)
Rada města:
2334/64 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2335/64 1. Schvaluje poskytování finančního příspěvku na kastraci koček ve výši 500 Kč
a kastraci kocourů ve výši 250 Kč v roce 2018 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zajistit informování občanů o poskytovaném příspěvku na kastraci koček
a kocourů.
2336/64

1. Schvaluje Příkazní smlouvu na prodej vstupenek na kulturní, společenské
a sportovní akce uzavírané mezi Městem Vítkov a příkazcem dle přiloženého vzoru
důvodové zprávy s účinností od 1.1.2018.
2. Pověřuje podpisem příkazní smlouvy na prodej vstupenek na kulturní,
společenské a sportovní akce uzavírané mezi Městem Vítkov
a příkazcem za Město Vítkov od 1. 1. 2018 tyto osoby:
Ing. Pavla Smolku, starostu města Vítkova
Ing. Zuzanu Skačíkovou, pracovnici IC Vítkov
Pavlínu Bartošovou, referentku oddělení kultury

2337/64

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny „Pražský výběr
tribute“ v rámci programu Dne města – Vítkov 2018 mezi městem Vítkov
a Pražský výběr tribute zastoupen Pavlem Andree, Zamykalova 26, Olomouc.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

2338/64

2339/64

Z: VOVÚPŽP
T: 31.1.2018

Z: S, VOK
T: 01/2018

Schvaluje poskytnutí 1 ks volné vstupenky na Ples města Vítkova konaný
dne 2. 2. 2018 sponzorům, kteří poskytli věcný nebo finanční dar na zajištění
programu plesu města v hodnotě 1.000 Kč a více.
1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 12/2017 dle přílohy
č. 1 v celkové výši -24 608 294,67 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 12/2017.

2340/64

1. Revokuje usnesení RM č. 2329/62 ze dne 12. 12. 2017:
„1. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu pronájmu tělocvičny
základní školy a gymnázia na přípravu mládeže pro fotbalový oddíl tělovýchovné
jednoty Vítkov ve výši 20.000,- Kč.
2. Ukládá zaslat schválený finanční příspěvek TJ Vítkov.“
2. Rozhodla o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 tis. Kč TJ Vítkov na nájemné
sálu pro mladé fotbalisty.
3. Schvaluje smlouvu o individuální dotaci mezi Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, Vítkov a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s. se sídlem, Husova 653,
749 01 Vítkov.

2341/64

1. Rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 70 tis. Kč na opravu hřbitovní zdi
v Klokočově od Biskupství ostravsko-opavského.
2. Schvaluje uzavřenou darovací smlouvu mezi Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, Vítkov a Biskupstvím ostravsko-opavským, se sídlem Kostelní
nám. 3172/1, Moravská Ostrava.
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Z: VFO
T: 01/2018

2342/64

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vymáhání dlužné částky po
Ludmile Zelenkové, bytem Nová 421, 749 01 Vítkov, ve výši 169,- Kč,
jako sankce za porušení smluvní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
2. Schvaluje vymáhání dlužné částky jako sankce za porušení smluvní povinnosti
dlužníků Ludmily Zelenkové a Viktora Bielého, oba bytem Nová 421, 749 01
Vítkov, ve výši 169,- Kč, dle důvodové zprávy, prostřednictvím pracovníka FO,
úseku centrální evidence pohledávek.

Z: VFO
T: 02/2018

2343/64

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vymáhání dlužného nájemného
po Olahové Marii, bytem Komenského 146, 749 01 Vítkov,
ve výši 315,- Kč + smluvní úrok z prodlení ve výši 435,- Kč.
2. Schvaluje vymáhání dlužného nájemného po Olahové Marii, bytem Komenského
146, 749 01 Vítkov, ve výši 315,- Kč + smluvní úrok z prodlení ve výši 435,- Kč, Z: VFO
dle důvodové zprávy, prostřednictvím pracovníka FO, úseku centrální evidence T: 02/2018
pohledávek.

2344/64

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vymáhání dlužné částky po Jarmile Kudělové,
bytem Nové Těchanovice 39, 749 01 Vítkov, ve výši 835,- Kč, jako sankce
za porušení smluvní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
2. Schvaluje vymáhání dlužné částky jako sankce za porušení smluvní povinnosti
dlužníka Jarmily Kudělové, bytem Nové Těchanovice 39, 749 01 Vítkov,
ve výši 835,- Kč, jako sankce za porušení smluvní povinnosti vyplývající z nájemní
smlouvy, dle důvodové zprávy, prostřednictvím pracovníka FO, úseku centrální
Z: VFO
evidence pohledávek.
T: 02/2018

2345/64

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2318/62 ze dne 12. 12. 2017 smlouvu
o výpůjčce, mezi Městem Vítkovem a Českým rybářským svazem, z. s., místní
organizace Vítkov, se sídlem Poštovní 534, 749 01 Vítkov, IČ 18050492,
zastoupeným předsedou spolku Josefem Matějem, nar. 14. 5. 1935 a jednatelem
spolku Zdeňkem Bezděkem, nar. 16. 12. 1951 na výpůjčku pozemku
parc. č. 1854 vodní plocha o výměře 1587 m2 v k. ú. Vítkov, k výuce rybářského
zájmového kroužku, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce se jmenovaným spolkem, a to nejpozději
do 28. 2. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 02/2018

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20. 8. 2017, mezi
Městem Vítkovem a Domovem Vítkov, příspěvkovou organizací, IČ 71196951,
se sídlem Lidická 611, 749 01 Vítkov, na výpůjčku prostor umístěných v přízemí
budovy v rozsahu čtyř místností o celkové výměře cca 180 m2 nacházející se
v budově bez čp., na pozemku parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří
v kat. území Vítkov, na dobu určitou do 30. 6. 2018, dle přiloženého návrhu
dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 28. 2. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude
usnesení RM o uzavření dodatku platnosti.

Z: VFO
T: 02/2018

2346/64

2347/64

Bere na vědomí informaci ředitelky Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČ:73214892, se sídlem Bezručova 585, o plánovaném
cvičišti pro dobrovolné hasiče ve sportovním areálu mezi koupalištěm a novým
zatravněným hřištěm.
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2348/64

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Kogenerační jednotka - kotelna Selská, Vítkov“ dle přiloženého výběru
nejvhodnější nabídky komisí stanovenou Správou bytového fondu města Vítkova,
příspěvkové organizace.
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace,
Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvy o podnájmu prostor, o spolupráci
a o poskytování služeb obsluhy pro: „Kogenerační jednotka - kotelna Selská,
Vítkov“ s dodavatelem E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 26078201, za celkovou smluvní cenu: cena tepla
za GJ 187,50 Kč, celková úspora 241 248,- Kč.

2349/64

Bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Vítkova Vítkov, p. o.
IČ: 37494 o změně organizační struktury příspěvkové organizace a pověření
Ing. Ivany Andersové funkcí zástupce statutárního orgánu organizace
dle důvodové zprávy.

2350/64

1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí
kulturního domu ve Vítkově, Dělnická č.p. 746 o velikosti 162 m2
na p.č. 1787 v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: ŘSBF
T: 01/2018

Z: VOS
T: 10.01.2018

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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