USNESENÍ
44. schůze Rady města Vítkova konané dne 20. listopadu 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1541/44 do č. 1564/44)
Rada města:
1541/44 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1542/44

1. Schvaluje v souladu s usneseními ZM č. 711/16 ze dne 29. 8. 2012
a č. 750/17/2, kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Dušanem Švecem,
bytem Potoční 529, 749 01 Vítkov, na prodej části pozemku parc. č. 153/10
ostpl., a to dle geometrického plánu č. 2769-123/2012 pozemku parc.
č. 153/44 ostpl. o výměře 1449 m2 v kat. území Vítkov, za dohodnutou kupní
cenu ve výši Kč 100,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhrady
nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícím, dle přiloženého návrhu
kupní smlouvy.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději
Z: S,VFO
do 31. ledna 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění T: 1/2013
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1543/44

1. Schvaluje Smlouvu o půjčce mezi Městem Vítkov a Základní školou Opavská
22, okres Opava, p. o. na předfinancování projektu „KUK aneb objevujeme
česká a slovenská zákoutí“ ve výši 490 tis. Kč.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit podepsání smlouvy o půjčce Mgr. Dášou
Kalužovou, statutárním zástupcem Základní školy Opavská 22, okres Opava,
p. o. a Ing. Pavlem Smolkou, starostou města.

1544/44

1545/44

1546/44

1547/44

1. Souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p. 688
na Opavské ul. ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy č. p. 687 a č. p. 688 a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. číslo 1750 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov.
2. Ukládá nechat vypracovat znalecký posudek na bytovou jednotku č. 688/23
v budově č. p. 687 a č. p. 688 na Opavské ul. ve Vítkově, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 687 a č. p. 688
a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná plocha a nádvoří a parc. číslo 1750
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov.
1. Schvaluje Kupní smlouvu – knihovna Staré Těchanovice, mezi Obcí Staré
Těchanovice, Staré Těchanovice 48, 749 01 Vítkov a Městem Vítkov, náměstí
Jana zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Odvolává Bc. Zdeňku Jakubcovou z řídící a realizační skupiny komunitního
plánování sociálních služeb.
2. Jmenuje Bc, Ingrid Adamusovou, DiS členkou řídící a realizační skupiny
komunitního plánování sociálních služeb..
3. Ukládá starostovi města vydat odvolací dekrety a jmenovací dekret.

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu vzniku Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu vzniku Nizkoprahového zařízení pro
děti a mládež.
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Z: VFO
T: 11/2012

Z: VFO
T: 12/2012

Z: S,VOK
T: 11/2012

Z: S,VOSV
T: 7.12.2012

Z: VOSV
T: 5/2013

1548/44

Bere na vědomí storno požadavku manželů Petry a Milana Derkových na bytovou
náhradu z bytového fondu města Vítkova za uvolněný byt č. 23 vel. 1+1 „S“ ve
Vítkově, ul. Opavská č. p. 688 k 30.11.2012.

1549/44

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 vel. 2+1 „S“ ve Vítkově na
Budišovské ul. č.p. 254 s paní Dagmar Šivákovou bytem tamtéž na dobu určitou
od 01.10.2012 do 31.12.2012.
Z: ŘSBF
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvy k bytu č. 1 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Budišovské ul. č.p.254 s paní Dagmar Šivákovou bytem tamtéž na dobu
T: 11/2012
určitou od 01.10.2012 do 31.12.2012.

1550/44

1. Schvaluje Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Budišovské ul. č.p.254 s paní Žofií Kalovou bytem tamtéž na dobu určitou od
01.10.2012 do 31.12.2012.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvy k bytu č.3 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Z: ŘSBF
Budišovské ul. č.p.254 s paní Žofií Kalovou bytem tamtéž na dobu určitou od T: 11/2012
01.10.2012 do 31.12.2012.

1551/44

1. Rozhodla o pronájmu čelní plochy objektu autobusové čekárny na autobusovém
nádraží ve Vítkově na parc.č.780/2 k.ú.Vítkov o velikosti 3 m2 za cenu
1Kč/rok společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. Na Hradbách 1440/16, 702 00
Ostrava na dobu neurčitou od 1.1.2013 za účelem umístění elektronického
informačního panelu s jízdními řády.
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem čelní plochy objektu parc.č.780/2
k.ú.Vítkov o velikosti 3 m2 za účelem umístění elektronického informačního
panelu s jízdními řády mezi městem Vítkov, zastoupeným TS Vítkov
a Koordinátorem ODIS s.r.o. Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava
zastoupeným Ing.Alešem Stejskalem, jednatelem společnosti.
3. Ukládá TS Vítkov jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu na 3m2 čelní Z: ŘTS
plochy objektu parc.č.780/2 k.ú.Vítkov za účelem umístění elektronického
T: 12/2012
informačního panelu s jízdními řády s Koordinátorem ODIS s.r.o. na Hradbách
1440/16,702 00 Ostrava zastoupen.Ing. Alešem Stejskalem jednatelem
společnosti.

1552/44

1. Schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
vypracování projektové dokumentace včetně projednání v územním
a stavebním řízení díla : „Souvislá oprava místní komunikace 39c ul.Úvozní ve
Vítkově“ dle přiloženého protokolu o provedeném výběru.
2. Schvaluje smlouvu o dílo ke zpracování projektové dokumentace včetně
projednání v rámci ÚŘ a SŘ akce „ Souvislá oprava místní komunikace 39c
ul.Úvozní ve Vítkově “ mezi Městem Vítkov a JJ studio inženýrské sítě s.r.o.
Opava, Chelčického 27, Opava.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektové
Z: S,VOS
dokumentace včetně projednání v rámci ÚŘ a SŘ akce “ „ Souvislá oprava
T: 12/2012
místní komunikace 39c ul.Úvozní ve Vítkově “ mezi Městem Vítkov a JJ
studio inženýrské sítě s.r.o. Opava, Chelčického 27, Opava za celkovou smluvní
cenu 98 400,-Kč vč.DPH.

1553/44

1. Schvaluje rámcovou smlouvu o poskytnutí služeb mezi městem Vítkov
a Pohřební službou Grigier, se sídlem Vítkov, Komenského 169, která řeší
zajišťování pohřbů dle zákona č. 256/2011 Sb., o pohřebnictví a změně
některých zákonů, § 5 za smluvní cenu 5 280,- Kč bez DPH/pohřeb a účinnosti
od 1. 12. 2012.
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2. Ukládá starostovi města uzavřít Rámcovou smlouvu o poskytnutí služeb mezi
Z: S,VOS
městem Vítkov a Pohřební službou Grigier, se sídlem Vítkov, Komenského 169, T: 11/2012
která řeší zajišťování pohřbů dle zákona č. 256/2011 Sb., o pohřebnictví
a změně některých zákonů, § 5 za smluvní cenu 5 280,- Kč bez DPH/pohřeb
a účinnosti od 1. 12. 2012.
1554/44

1555/44

1556/44

1. Schvaluje mandátní smlouvu o poskytování právní pomoci- zastoupení ve věci
týkající se vymáhaní nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši 945 00,- vůči
společnosti KARETA s.r.o. se sídlem Bruntál mezi Městem Vítkov
a JUDr.Hanou Stavařovou, se sídlem Opava, Veleslavínova 371/19 dle
důvodové zprávy.
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy o poskytování právní
pomoci mezi Městem Vítkov a JUDr.Hanou Stavařovou, se sídlem Opava,
Veleslavínova 371/19 dle důvodové zprávy.
1. Rozhodla pronajmout nebytový prostor v suterénu budovy Budišovská 495 ve
Vítkově o velikosti 106,64 m2 na p.č. 700 v k.ú. Vítkov za účelem
provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v suterénu budovy
Budišovská 495 ve Vítkově o velikosti 106,64 m2 na p.č. 700 v k.ú. Vítkov za
účelem provozování prodejny potravin smíšeného zboží.
1. Schvaluje uzavíraní podnájmů nebytových prostor sálu sokolovny v Klokočově
dle platné smlouvy čl.III odst. 3.2 o pronájmu nebytových Městem Vítkov a TJ
SOKOL Klokočov schválenou radou města dne 8.6. 2010 samostatnými
Pravidly pro podnájem nebytových prostor sálu sokolovny TJ SOKOL
Klokočov schválené výborem TJ SOKOL Klokočov dne 28.10.2012 dle
důvodové zprávy s účinnosti od 1.12.2012.
2. Ukládá předat výpis z usnesení této zprávy TJ SOKOL Klokočov.

Z: S,VOS
T: 11/2012

Z: VOS
T: 22.11.2012

Z: S,VOS
T: 11/2012

1557/44

1. Rozhodla pronajmout nebytový prostor v budově Selská 312 ve Vítkově
o velikosti 52,28 m2 na p.č. 997/1 v k.ú. Vítkov za účelem provozování
veterinární praxe.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v budově Selská 312 Z: VOS
ve Vítkově o velikosti 52,28 m2 na p.č. 997/1 v k.ú. Vítkov, za účelem
T: 22.11.2012
provozování veterinární praxe, na úředních deskách.

1558/44

Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Energetické úspory
objektu KD ve Vítkově“ v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP.

1559/44

1. Schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci
„Energetické úspory objektu KD ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov a ASA
expert a.s., se sídlem Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava se smluvní cenou
148 980,- Kč bez DPH.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace k akci„Energetické úspory objektu KD ve Vítkově“ mezi Městem
Vítkov a ASA expert a.s., se sídlem Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava.

1560/44

1. Schvaluje mimořádnou odměnu statutární zástupkyni Základní školy
Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.

Usnesení 44. schůze Rady města Vítkova ze dne 20.11.2012

Strana 3 (celkem 4)

Z: S,VOS
T: 12/2012

Z: VOS
T: 12/2012

1561/44

1562/44

1563/44

1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.

1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.

1. Schvaluje mimořádnou odměnu formou daru ředitelce Střediska
volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585
Vítkov dle důvodové zprávy
2. Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Vítkov zastoupeným
starostou Ing.Pavlem Smolkou a ředitelkou Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace, Bezručova 585 Vítkov poskytující peněžní dar ve výši
20 000,-Kč za celkové navýšení žákohodin a zajištění dotací pro činnost
organizace dle důvodové zprávy.
3. Pověřuje starostu města Ing.Pavla Smolku podpisem darovací smlouvy.
4. Ukládá vyplatit peněžitý dar „obdarované“ v hotovosti ve výši 20 000,-Kč.

1564/44

1. Doporučuje ZM schválit navýšení finančního příspěvku na platy zaměstnanců
Střediska volného času Vítkov ve výši 35.000,-Kč.
2. Ukládá připravit rozpočtové opatření a předložit jej na příštím jednání
zastupitelstva.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOS
T: 12/2012

Z: VOS
T: 12/2012

Z: S,VOS
T: 12/2012
Z: VFO
T: 12/2012

Z: VFO
T: 12/2012

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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