USNESENÍ
20. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. října 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 689/20 do č. 711/20)
Rada města:
689/20 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
690/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Zoltánem Deszkásem, nar. 5. 5. 1967, bytem Budišovská 856,
749 01 Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 441 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. 12 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 30. 11. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 11/2019

691/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Marií Vejvodovou, nar. 24. 7. 1938, bytem Budišovská 252, 749 01
Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 438 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.
12 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 jmenovanou, a to nejpozději do 30. 11. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 11/2019
smlouvy platnosti.
692/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Pavlem Zapletalem, nar. 17. 11. 1965, bytem Komenského 14,
746 01 Opava, na pronájem pozemku parc. č. 433 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
19 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 12 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 30. 11. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 11/2019

693/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a manž. Günterem Alfredem Galou, nar. 25. 10. 1940 a Vlastou
Galovou, nar. 14. 11. 1940, oba bytem Budišovská 498, 749 01 Vítkov, na pronájem
pozemku parc. č. 436 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. 12 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 jmenovanými, a to nejpozději do 30. 11. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 11/2019
smlouvy platnosti.
694/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu a
smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem a manž. Jaroslavem
Knapem, nar. 23. 6. 1954 a Hanou Kanpovou, nar. 6. 2. 1953, oba bytem Wolkerova
838, 749 01 Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 443 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 24 m2 v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle
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čl. 12, odst. 12 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 jmenovanými, a to nejpozději do 30. 11. 2019. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 11/2019
smlouvy platnosti.
695/20 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 559/17 ze dne 6. 8. 2019 nájemní smlouvu mezi
Městem Vítkovem a Svatoplukem Dandošem, nar. 14. 11. 1962, bytem Švermova 249,
749 01 Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 437 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. 12 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 jmenovanou, a to nejpozději do 30. 11. 2019. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
696/20 1. Rozhodla uzavřít flotilovou pojistnou smlouvu o pojištění vozidel mezi městem Vítkov
a Generali Pojišťovna, a. s., Bělehradská 299/132, 120 84 Praha, IČO: 61859869 za
sjednanou cenu 319.439, - Kč ročně.
2. Ukládá uzavřít flotilovou pojistnou smlouvu o pojištění vozidel s Generali Pojišťovna,
a. s. do 31. října 2019.

Z: VFO
T: 11/2019

Z: VFO
T: 10/2019

697/20 1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 10/2019
dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 10/2019.
Z: VFO
T: 10/2019
698/20 1. Revokuje Usnesení rady města č. 555/17, odstavce 1 a 2 ze dne 6. 8. 2019 ve znění
„Schvaluje odměnu předsedovi a členkám letopisecké komise ve výši uvedené
v důvodové zprávě. Ukládá vyplatit schválené odměny.“
2. Ukládá předložit návrh na výplatu odměn předsedovi a členům letopisecké komise
zastupitelstvu města.

Z: VOK
T: 11/2019

699/20 1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Th!s, zastoupenou panem
Alanem Kormoránem s.r.o., Řehořova 9, 130 00 Praha 3, IČ: 24788775.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: VOK
T: 10/2019
700/20 1. Rozhodla pronajmout nebytové prostory části kina Panorama Vítkov (1. NP),
Komenského 139, 749 01 Vítkov, st. p. 1759, o výměře 15 m2 vč. vybavení za účelem
provozování občerstvení pro návštěvníky kina s možností pronájmu od 17. 11. 2019.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor části kina Panorama Vítkov (1.
NP), Komenského 139, 749 01 Vítkov, st. p. 1759, o výměře 15 m2 vč. vybavení za
účelem provozování občerstvení pro návštěvníky kina s možností pronájmu od 17. 11.
2019.

Z: VOK
T: 10.10.2019

701/20 Bere na vědomí zprávu o záměru úpravy prostor bývalé restaurace kulturního domu na
učebnu Smíšeného pěveckého sboru Komenský Vítkov.
702/20 1. Vypovídá Smlouvu o zajištění provozu imaginária a zajištění údržby na naučné stezce
Dědictví břidlice uzavřenou mezi městem Vítkov a Spolkem Zálužné, Zálužné 42e,
749 01 Vítkov, IČ 0022756655.
2. Ukládá doručit výpověď Spolku Zálužné.
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Z: VOK
T: 10/2019

703/20 1. Bere na vědomí předložené návrhy zaslané občany města v rámci vyhlášené charitativní
sbírky.
2. Ukládá oslovit navržené osoby.
704/20 1. Bere na vědomí zprávu o přípravě na zimní údržbu komunikací ve Vítkově a jeho
místních částech v období 2019/2020.
2. Ukládá ŘTS zabezpečit zimní údržbu komunikací ve Vítkově a jeho místních
částech dle důvodové zprávy a podat zprávu RM.
3. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve
Vítkově a jeho místních částech v období 2019-2020.

Z: S
T: 10/2019

Z: ŘTS
T: 5/2020
Z: VOS
T: 10/2020

705/20 Souhlasí se závěry a doporučeními z 7. jednání dopravní komise dne 18.9.2019.
706/20 1. Souhlasí s uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava p.o.
IČ: 70996288 pro školní rok 2019/2020 včetně odloučených pracovišť v termínech
uvedených v důvodové zprávě.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava , p.o. o rozhodnutí
rady města.

Z: VOS
T: 10/2019

707/20 1. Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Sociální bydlení – Švermova 220 a Komenského 146, Vítkov“ dle Obecných
pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu,
přílohy č. 3 - Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období
2014-2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj.
2. Schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
„Sociální bydlení – Švermova 220 a Komenského 146, Vítkov“ – výzvu k podání
nabídky a obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo – Švermova 220 a návrh smlouvy
o dílo – Komenského 146). Případné připomínky poskytovatele dotace budou do
zadávací dokumentace zapracovány dodatečně.
3. Ukládá předložit radě města ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně návrhu Z: VOS
smlouvy o dílo pro obě části zakázky s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku T: 12/2019
malého rozsahu „Sociální bydlení – Švermova 220 a Komenského 146, Vítkov“.
708/20 Ukládá projednat se zájemci o pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu bývalé
Střední školy Vítkov – Podhradí, pavilon č. 8 na pozemku parc. č. 2800, v k. ú. Vítkov
konkrétní podmínky, které nebyly v písemných návrzích specifikovány dle záměru
(zejména výši nájmu).

Z: S,VOS
T: 10/2019

709/20 Bere na vědomí písemnou rezignaci Ing. Petra Dobeše na člena dopravní komise.
710/20 Souhlasí s nákupem ledničky pro KD Jelenice z prostředků osadního výboru ve výši cca 10
tisíc korun.
711/20 Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Vrbového na 11.10.2019 Ing. Pavlu Smolkovi,
Mgr. Martinu Šrubařovi, Mgr. Šárce Medunové a Jaroslavu Szöllösy.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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