USNESENÍ
49. schůze Rady města Vítkova konané dne 27. června 2017 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1917/49 do č. 1980/49)
Rada města:
1917/49 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1918/49 Bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel
ProLaser III s příslušenstvím mezi Městem Vítkov se sídlem nám. Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a společností SORNECO s.r.o., se sídlem Na Výspě 238/28, Praha 4,
PSČ 147 00 k datu 05.12.2017.
1919/49 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Místní plán inkluze 2017 – 2019 Vítkov,
Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku.
1920/49 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem „Sociálně aktivizační
služby pro rodinu s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov“
pro Středisko volného času Vítkov, p. o., včetně finanční spoluúčasti města, která bude
v případě získání dotace hrazena městy Vítkov, Budišov nad Budišovkou a obcí
Čermná ve Slezsku a bude dohromady činit 5% z celkové částky projektu.
1921/49 Doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50.000,- Kč.
1922/49 1. Bere na vědomí nabídku pana Miloslava Večeři: ,,Návrh na pronájem prostor pro
městský archív“, v objektu na ulici Těchanovická č.p. 321, Vítkov, podanou na
Městském úřadu Vítkov dne 24.05.2017.
2. Rozhodla nabídku pana Miroslava Večeři, na pronájem prostor v objektu na ulici
Těchanovická č.p. 321, Vítkov k vybudování městské spisovny odmítnout.
3. Ukládá vyrozumět písemně pana Miloslava Večeřu, bytem Wolkerova 502, Vítkov,
o svém rozhodnutí, jeho nabídku na pronájem prostor k vybudování městské
spisovny odmítnout.
1923/49 1. Rozhodla nenechat nastoupit účinky automatického prodloužení stávající smlouvy
na dodávku právního systému CODEXIS od společnosti ATLAS Consulting spol.
s.r.o., 46578706, Výstavní 13, 70916, Ostrava.
2. Rozhodla s účinností k 30.9.2017 vypovědět stávající smlouvu na dodávku právního
systému CODEXIS od společnosti ATLAS Consulting spol. s.r.o., 46578706,
Výstavní 13, 70916, Ostrava, a to ve lhůtě dle ujednání 5.1 předmětné smlouvy.
3. Rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku právního sytému
pro město Vítkov, a to na 3 roky od 1.10.2017, s předpokládanou hodnotou
180 000,- Kč bez DPH, dle specifikace v důvodové zprávě.
4. Schvaluje výpověď smlouvy č. 493110432 o dodávce aktualizací programového
vybavení Codexis ze dne 29.6.2011, ve znění pozdějších dodatků.
5. Ukládá starostovi podepsat potvrzení ukončení stávající smlouvy na dodávku
systému Codexis, s účinností k 30.9.2017.
6. Ukládá odeslat ve lhůtě potvrzení ukončení stávající smlouvy na dodávku systému
Codexis do datové schránky druhé smluvní strany.
7. Ukládá vyhlásit zadávací řízení, dle důvodové zprávy.
1924/49 1. Bere na vědomí zprávu o výsledku veřejného projednání TOP 10 města Vítkova vč.
výsledků ověřovací agendy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města výsledky veřejného projednání TOP 10 schválit.
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Z: VOVS
T: 7/2017

Z: S,VOVS
T: 6/2017
Z: VOVS
T: 6/2017
Z: VOVS
T: 7/2017

1925/49 1. Bere na vědomí Hodnotící zprávu MA21 za rok 2016 projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 ve Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Hodnotící zprávu MA21 za rok 2016
projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve Vítkově.
1926/49 1. Schvaluje vzor „Memoranda o spolupráci města Vítkova s neziskovými
organizacemi, školami, kulturními institucemi a dalšími zařízeními pracujícími s
dětmi a mládeží“ v rámci možného využití prostor „Polyfunkčního centra ve
Vítkově“ v souvislosti s poskytnutou dotací v rámci výzvy č.74, specifický cíl 2.1
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
2. Pověřuje starostu města podpisem memorand.

Z: S,VOK
T: 8/2017

1927/49 1. Uděluje souhlas k užití znaku města Vítkova Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje, územnímu odboru Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava za
účelem použití znaku v připravované tištěné publikaci a v oficiální dokumentaci, ve
které bude specifikována historie a činnost jednotky HS Vítkov.
2. Ukládá zaslat rozhodnutí rady města žadateli.
Z: VOK
T: 7/2017
1928/49 Bere na vědomí zprávu o realizaci „Dne města – Vítkov 2017“.
1929/49 Bere na vědomí závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2016, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření.
1930/49 Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 6/2017 dle
přílohy č. 1 v celkové výši 6 411 582,74 Kč.
1931/49 Doporučuje vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. a schválit převod
90 tis. Kč z provozního příspěvku do fondu investic na nákup interaktivních data
projektorů do učeben 1. stupně.
1932/49 Doporučuje ZM vydat souhlas ZŠG Vítkov se zapojením se do projektu „Poznáváme
Slezské Beskydy“ v rámci programu INTEREG V-A Česká republika Polsko, který
bude realizován školami z Vítkova a Kalet a s předfinancováním projektu z prostředků
města.
1933/49 Bere na vědomí žádost SVČ p.o. a poskytnutí účelového příspěvku ve výši 70 tis. Kč
na ME mažoretek v Itálii.
1934/49 Doporučuje ZM vyhovět žádosti SVČ p. o. a poskytnout mu účelový příspěvek ve výši
40 tis. Kč na osvětlení hřiště nohejbalu a skateparku.
1935/49 Doporučuje vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o. o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 690 tis. Kč na předfinancování klanicového
vyvážecího vleku za traktor s hydraulickou rukou, který bude z části hrazen z dotace
SZIF a dofinancovat spoluúčast ve výši 35% až 45% investiční dotaci z Fondu obnovy
lesního hospodářství města.
1936/49 Doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotaci Města Vítkova ve výši 24 tis.
Kč Římskokatolické farnosti ve Vítkově, Hřbitovní 592, 749 01 Vítkov, IČ 47814501.
1937/49 Doporučuje ZM schválit poskytnutí slevy z kupí ceny MUDr. Lence Škařupové, nar.
5. 6. 1971, bytem Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, z prodeje pozemků parc. č. 808/3
a parc. č. 809/1 v kat. území Vítkov za účelem výstavby ordinace praktického lékaře
z důvodu skryté vady - jímky na prodávaných nemovitých věcech, a to ve výši Kč
110.000,-, dle znaleckého posudku č. 1738 znaleckého ústavu qdq services, s. r. o.
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1938/49 1. Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1694 trvalý travní porost o výměře 2335 m2
(v současné době stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov k podnikatelské
činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve
výši Kč 200,-/m2 + DPH v zákonné výši, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla přestěhovat stavební dvůr TS Vítkov z pozemku parc. č. 1694 trvalý travní
porost o výměře 2335 m2 na pozemek parc. č. 3207/9 orná půda o výměře 1034 m2,
oba v kat. území Vítkov.
3. Ukládá zajistit přestěhování stavebního dvora TS Vítkov z pozemku parc. č. 1694
trvalý travní porost o výměře 2335 m2 na pozemek parc. č. 3207/9 orná půda
o výměře 1034 m2, oba v kat. území Vítkov.
4. Ukládá zajistit předání a převzetí majetku k hospodaření a výpůjčce pozemků parc.
č. 1694 trvalý travní porost o výměře 2335 m2 a parc. č. 3207/9 orná půda o výměře
1034 m2, oba v kat. území Vítkov, pro TS Vítkov, p. o., Dělnická 705, Vítkov.
1939/49 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov, jako pozemek k rekreaci, za základní kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2.
1940/49 Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 887/19 ze dne 26. 4. 2017:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca
370 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní cenu
ve výši Kč 25,-/m2, a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu,
které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované
plochy, dle důvodové zprávy
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost
o výměře cca 370 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní
cenu ve výši Kč 25,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického
plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry
kupované plochy
3. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost o výměře cca
220 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové
Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 121 v Zálužné, za
základní kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2, a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost
o výměře cca 220 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele če. 121 v Zálužné, za
základní kupní cenu ve výši Kč 125,-/m2 a úhradu části nákladů za vypracování
geometrického plánu, které budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle
výměry kupované plochy.
5. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí ZM“
1941/49 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 550-29/2017 pozemek parc. č. 864/74 trvalý travní porost
o výměře 353 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 11.975,- a úhradu části nákladů za
vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle důvodové zprávy.
1942/49 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 550-29/2017 pozemek parc. č. 864/75 trvalý travní porost
o výměře 201 m2 v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty
žadatele č. e. 121 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 32.375,- a úhradu
části nákladů za vypracování geometrického plánu a polohopisného záznamu, které
budou vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy, dle
důvodové zprávy.
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Z: ŘTS,VOS
T: 10/2017
Z:
S,ŘTS,VOS,VFO
T: 10/2017

1943/49 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/12 ostpl. o výměře cca 1533 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako
pozemek u RD žadatele čp. 71 v Zálužné a za účelem stabilizace pozemku osázením
hluboce kořenícími stromy za základní kupní cenu ve výši Kč 35,-/m2 pro část
svažitého pozemku o výměře cca 1306 m2 a Kč 50,-/m2 pro část rovinatého pozemku
o výměře cca 227 m2 a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu
a polohopisného plánu kupujícím, dle důvodové zprávy.
1944/49 Nedoporučuje ZM schválit směnu pozemku města parc. č. 353/1 trvalý travní porost
o výměře 1720 m2 v kat. území Lhotka u Vítkova za část pozemku parc. č. 3073/2 orná
půda o výměře cca 928 m2 v kat. území Vítkov, ve vlastnictví Karla Vašíčka, nar. 30.
9. 1957, bytem Květinová 1766, 286 01 Čáslav, s finančním vyrovnáním - doplatkem
p. Vašíčka městu, dle důvodové zprávy.
1945/49 Schvaluje v rámci koupě pozemku parc. č. 930/4 ostpl. v kat. území Nové Těchanovice
úhradu náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 930/4 ostpl. za období od
25. 10. 1995 do 31. 12. 2016 ve výši Kč 1.418,- Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle důvodové
zprávy.
1946/49 1. Doporučuje ZM, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených
rekonstrukcí silnice č. II/462, bezúplatně nabýt části pozemků parc. č. 3225/1, parc.
č. 3227, 3204/20, parc. č. 3083/12, parc. č. 3055, parc. č. 3196/20 a parc. č. 3185/2,
a to dle geometrického plánu č. 2919-45/2015 pozemky parc. č. 3225/3 o výměře 6
m2, parc. č. 3225/4 o výměře 141 m2, parc. č. 3225/5 o výměře 9 m2, parc. č. 3225/6
o výměře 36 m2, parc. č. 3225/7 o výměře 277 m2, parc. č. 3227/6 o výměře
56 m2, parc. č. 3227/7 o výměře 7 m2, parc. č. 3227/11o výměře 905 m2, parc. č.
3227/12 o výměře 338 m2, parc. č. 3204/26 o výměře 127 m2, parc. č. 3083/18
o výměře 161 m2, parc. č. 3055/2 o výměře 9 m2, parc. č. 3196/31 o výměře 41 m2,
parc. č. 3227/10 o výměře 123 m2 a parc. č. 3185/2 o výměře 16 m2, vše ostatní
plocha, ostatní komunikace, v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova od
Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711,
DIČ CZ00095711, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených
rekonstrukcí silnice č. II/462, darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702
23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, části pozemků parc. č. 1536, parc. č.
1543, parc. č. 1545, parc. č. 1546, parc. č. 1547, parc. č. 3204/3 a parc. č. 3071, a to
dle geometrického plánu č. 2919-45/2015 pozemky parc. č. 1536/1 o výměře 509
m2, parc. č. 3204/25 o výměře 49 m2, parc. č. 3071/2 o výměře 11 m2 a parc. č.
3071/3 o výměře 15 m2, vše ostatní plocha, silnice, v kat. území Vítkov, dle
důvodové zprávy.
1947/49 1. Doporučuje bezúplatně nabýt pozemky parc. č.:
- 2816/2 lesní p.
- 2790, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2814/1, 2814/2, 2815/1, vše ostatní plocha
- 2791, 2792, 2793, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804,
2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2813/2 a 2815/2, vše zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí jsou stavby bez čp./če., v kat. území Vítkov, včetně všech
dalších součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, do vlastnictví města
Vítkova od Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, dle důvodové zprávy.
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2. Rozhodla vypůjčit pozemky parc. č.:
- 2790 ostatní plocha o výměře223 m2
- 2791 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 839 m2
- 2792 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2
- 2793 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1104 m2
v kat. území Vítkov, jejichž součástí jsou stavby bez čp./če., občanská vybavenost,
v kat. území Vítkov, za účelem zajištění praktické výuky studentů na dobu určitou,
a to 15 let.
3. Ukládá zveřejnit záměr vypůjčit pozemky parc. č.:
- 2790 ostatní plocha o výměře 223 m2
- 2791 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 839 m2
- 2792 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2
- 2793 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1104 m2
v kat. území Vítkov, jejichž součástí jsou stavby bez čp./če., občanská vybavenost,
v kat. území Vítkov, za účelem zajištění praktické výuky studentů na dobu určitou,
a to 15 let.
1948/49 Doporučuje darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemek parc. č. 2075/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 202 m2 jehož součástí je dům čp. 343 v kat. území Vítkov, včetně
všech jejich součástí a příslušenství, dle důvodové zprávy.
1949/49 Doporučuje v souladu s usneseními ZM č. 919/21 ze dne 24. 4. 2013
a č. 1002/23/4 ze dne 4. 9. 2013 darovat Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, pozemky parc. č.:
- 751/3 zastavěna plocha a nádvoří o výměře 2372 m2
- 752 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 979 m2
- 753 zahrada o výměře 1558 m2
- 749/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 409 m2
v kat. území Vítkov, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, včetně
stavby „Modernizace školního hřiště s vybudováním relaxačních zón“ v celkové účetní
pořizovací ceně Kč 5.318.515,80, a dále pak movité věci v celkové účetní pořizovací
ceně Kč 121.545,60 specifikované v důvodové zprávě, dle důvodové zprávy.
1950/49 Bere na vědomí důvodovou zprávu o neuskutečnění koupě části pozemku parc. č. st. 8
zastavěná plocha a nádvoří – zbor o výměře cca 22 m2 v kat. území Jelenice, od p.
Radka Burdíka, nar. 7. 4. 1989, bytem Jelenice 18, 749 01 Vítkov, dle usnesení ZM
č. 881/19 ze dne 26. 4. 2017.
1951/49 Doporučuje ZM koupit pozemky parc. č. 718/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
3785 m2, jehož součástí je dům čp. 493, a parc. č. 719/3 ostatní plocha o výměře 22 m2
v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova od pana Petra Štolby, nar.
27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za
maximální kupní cenu dle znaleckého posudku č. 1675 ze dne 8. 12. 2016 spol. qdq
services s. r. o., Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, ve výši Kč 2.724.000,-, dle
důvodové zprávy.
1952/49 Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 894/19 ze dne 26. 4. 2017:
1. Rozhodlo koupit část pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví
města Vítkova od pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr
2069, 749 01 Vítkov, a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74,
749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zahájit jednání o koupi části pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca
50 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do
vlastnictví města Vítkova od pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem
Prostřední Dvůr 2069, 749 01 Vítkov, a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem
Opavská 74, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 200,-/m2.
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Z: VFO
T: 10/2017

1953/49 Doporučuje ZM koupit část pozemku parc. č. 2048 zahrada o výměře cca 50 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví
města Vítkova od pana Daniela Mičky, nar. 23. 12. 1979, bytem Prostřední Dvůr 2069,
749 01 Vítkov, a pana Jana Mičky, nar. 10. 4. 1981, bytem Opavská 74, 749 01 Vítkov.
1954/49 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
1955/49 1. Rozhodla vypůjčit pozemky parc. č. 55 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1781
m2 a parc. č. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2v, oba v k. ú. Vítkov,
za účelem provádění stavby s názvem „Vítkov, ul. Budišovská, Oderská – výměna
vodovodu – propojení 2 kusů vodovodních přípojek v budově“, na dobu do
dokončení předmětné stavby a uvedení pozemků do původního stavu.
2. Ukládá zveřejnit záměr vypůjčit pozemky parc. č. 55 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1781 m2 a parc. č. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2v, oba
v k. ú. Vítkov, za účelem provádění stavby s názvem „Vítkov, ul. Budišovská,
Oderská – výměna vodovodu – propojení 2 kusů vodovodních přípojek v budově“,
na dobu do dokončení předmětné stavby a uvedení pozemků do původního stavu.
1956/49 1. Schvaluje nepronajmout pozemek parc. č. 3048/2 ostatní plocha o výměře 84 m2
v k. ú. Vítkov, jako stání pro osobní automobil a jako zahrádku.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí RM.

Z: VFO
T: 7/2017

Z: VFO
T: 7/2017

1957/49 1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na období II.
pol. 2017.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období II. pol.2017.
Z: VOS
T: 31.12.2017
1958/49 Bere na vědomí Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních
smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od 1.7.2017.
1959/49 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání dopravní komise ze dne 15.6.2017.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání dopravní komise ze dne 15.6.2017.
3. Ukládá prověřit možnost umístění retardéru v obci Prostřední Dvůr.

Z: VOS
T: 9/2017

1960/49 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 1.6.2017.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 1.6.2017.
1961/49 1. Bere na vědomí zprávu o opravě kašny na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 833/18.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit opravu kašny na náměstí Jana Zajíce ve
Vítkově formou obkladů z leštěné žuly.
1962/49 1. Schvaluje cenu odvozu fekálním návěsem TS Vítkov, p.o., IČ: 00037494 pro město
Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá oprávněné osobě TS Vítkov, p.o. provádět fakturaci při odvozu fekálním
návěsem pro město Vítkov v roce 2017dle schválených cen.
1963/49 1. Bere na vědomí Žádost TS Vítkov, p.o navýšení maximální výše těžby dřeva pro
rok 2017 na 3 300 m3.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit maximální výši těžby dřeva 3 300 m3 pro
rok 2017.
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Z: ŘTS
T: 1.7.2017

1964/49 1. Schvaluje výzvu k podání nabídek veřejné zakázky zadávané v rámci dynamického
nákupního systému dodávek zemního plynu v souladu s ust. §141 Zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na
veřejnou zakázku: „Zakázka v rámci DNS - Sdružené služby dodávky zemního
plynu pro město Vítkov na období od 1.1.2018, od 6:00 do 1.1.2020, do 6:00“.
2. Ukládá předložit RM ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně návrhu
smlouvy s vítězným uchazečem na: „Zakázku v rámci DNS - Sdružené služby
dodávky zemního plynu pro město Vítkov na období od 1.1.2018, od 6:00 do
1.1.2020, do 6:00“.

Z: VOS
T: 10/2017

1965/49 1. Bere na vědomí informaci ředitelů SVČ Vítkov, p. o., Mateřské školy Vítkov, p. o.,
TS Vítkov, p. o., SBF Vítkov, p. o. a odboru služeb o zajištění odstraňování závad
zjištěných ČIŽP, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá ředitelům SVČ Vítkov, p. o., TS Vítkov, p. o., SBF Vítkov, p. o., informovat Z: ŘTS, ŘSBF,
o splněných úkolech v oblasti odvádění odpadních vod.
ŘSVČ
T: 6/2018
1966/49 Bere na vědomí informativní zprávu k problematice vybudování kluziště ve Vítkově
včetně možných provozních nákladů a technického řešení.
1967/49 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na: „Rekonstrukci koupaliště ve Vítkově“
mezi RENOVOU OPAVA, spol. s r. o., Bechlinská 705/2, 199 00 Praha – Letňany,
IČ 44738773 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870, za celkovou smluvní cenu 15 164 402,29 Kč bez DPH, jehož
předmětem je navýšení smluvní ceny a prodloužení termínu realizace.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na: „Rekonstrukci
koupaliště ve Vítkově“ mezi RENOVOU OPAVA, spol. s r. o., Bechlinská 705/2,
199 00 Praha – Letňany, IČ 44738773 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870, za celkovou smluvní cenu 15 164 402,29 Kč bez
DPH, jehož předmětem je navýšení smluvní ceny a prodloužení termínu realizace.

Z: S,VOS
T: 6/2017

1968/49 1. Bere na vědomí aktuální informace o připravovaném projektu „Moderní úřad Vítkov
– zavádění nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 762/17 ze dne 14. 12.
2016 ve znění:
1. Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu v bodech 1 - 4 „Moderní
úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního
operačního programu, do výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II.
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov – zavádění
nových technologií“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy
č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
4. Ukládá podat žádost o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov – zavádění
nových technologií“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy
č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
3. Schvaluje odvolání plné moci udělené v Příkazní smlouvě ze dne 23. 1. 2017 mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 0300870 a společností
Osigeno s.r.o., Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice, IČ 27761746, dle ujednání
v bodě 3.5 a dle článku XIII.
4. Ukládá doručit odvolání plné moci společnosti Osigeno s.r.o., Petrovská 594,
Z: VOS
788 13 Vikýřovice, IČ 27761746.
T: 7/2017
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1969/49 1. Schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ dle Zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně schválení zadávací
dokumentace a obchodních podmínek.
2. Zřizuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve
Vítkově“.
3. Zřizuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na vyhodnocení veřejné zakázky „Stavební úpravy a energetické
úspory objektu kina ve Vítkově“.
4. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: Ing. Smolka Pavel,
Ing. Kuboň Zdeněk, Ing. Mikulová Marie.
5. Jmenuje členy hodnotící komise: Ing. Pavel Smolka, starosta města, Ing. Kuboň
Zdeněk, vedoucí odboru služeb, Ing. Mikulová Marie, investiční technik
Mgr. Oldřich Huška, místostarosta města, Ing. Ingrid Adamusová, referent odboru
služeb, Josef Prusek, zastupitel města, Ing. René Pfleger, TDS a náhradníky
ve složení: Lenka Sonnková, místostarostka, p. Jiří Grigier, referent odboru služeb,
Radim Vícha, odborný konzultant, Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí odboru
výstavby, Oldřich Vícha, radní města, PhDr. Marie Mikulíková, radní města,
Ing. Ivo Tirol, zastupitel města.
6. Ukládá předložit RM ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně návrhu
smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „Stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.

Z: VOS
T: 9/2017

Z: VOS
T: 9/2017

1970/49 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji v roce 2017“ na realizaci projektu „Propagujeme
Vítkovsko“ v celkové výši max. 65 000 Kč.
1971/49 Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí investiční dotace ze Státního programu
na podporu úspor energie pro rok 2017 – Programu EFEKT 2017 - na realizaci
projektu „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech“
(číslo dotace 122D22100 7237) ve výši 852 319 Kč.
1972/49 Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Alej mezi Vítkovem
a Prostředním Dvorem – II. etapa“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a v souladu se Zadáváním veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020.
1973/49 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou
zakázku: „Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov – směr: křížení u vodojemu –
město Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: Michael Alex, Chropyně, IČ 60787902
2. uchazeč: Technické služby Jeseník a. s., Jeseník, IČ 64610063
3. uchazeč: Petron servis s. r. o., Ostrava, IČ 26860309
4. uchazeč: Ing. Vlastimil Toman – ARBOR, Nový Jičín, IČ 40309053
5. uchazeč: Ledix Group s. r. o., Jeseník, IČ 29226252
dle přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo k akci „Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov – směr:
křížení u vodojemu – město Vítkov“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Michaelem Alexem, Záříčí 170, 768 11 Chropyně,
IČ 60787902 za smluvní cenu 199.045,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo k akci „Výsadba aleje
v extravilánu města Vítkov – směr: křížení u vodojemu – město Vítkov“ mezi
Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Michaelem
Alexem, Záříčí 170, 768 11 Chropyně, IČ 60787902, a to po uplynutí zákonných
lhůt. Pokud v této době nebude uzavřena s dodavatelem smlouva, nastupuje ve
schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
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Z: S,VOS
T: 7/2017

1974/49 1. Bere na vědomí nabídku na vyřazení svěřeného majetku TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p.705, IČ: 00037494 z operativní evidence a DDHM s pořizovací cenou
vyšší než 20 000Kč a to popelářský vůz MAN za hodnotu stanovenou odborným
posudkem na 81 200,-Kč bez DPH., dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením nepotřebného majetku
nad 20 000,- Kč/1 ks z používání a evidence TS Vítkov p.o. se sídlem Dělnická
č.p.705, IČ: 00037494 a to popelářský vůz MAN, a jeho následným odprodejem za
hodnotu stanovenou odborným posudkem na 81 200,-Kč bez DPH., dle důvodové
zprávy.
1975/49 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, v rámci výzvy č. 3 MAS Opavsko – IROP –
Vzdělávání 2017, na projekt „Přírodovědná gramotnost – základ moderního
vzdělávání“.
1976/49 1. Bere na vědomí záměr na vybudování zázemí pro cyklisty, turisty a návštěvníky ve
městě Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení přípravných kroků pro přípravu
projektu na vybudování zázemí pro cyklisty, turisty a návštěvníky ve městě Vítkově
a vyčlenit v rozpočtu města finanční prostředky na zpracování projektu.
1977/49 Bere na vědomí informace o plánovaném projektu „Cyklostezka Vítkov – Prostřední
Dvůr“.
1978/49 Schvaluje podmínky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Střediska volného času Vítkov, p.o. IČ:73214892 se sídlem Bezručova 585, Vítkov
s účinnosti od 1. ledna 2018 dle důvodové zprávy.
1979/49 1. Bere na vědomí dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska
(složený z analytické, strategické a implementační části a z akčního ročního plánu
aktivit), který je zpracován pro územní správního obvodu ORP Vítkov.
2. Bere na vědomí investiční a neinvestiční záměry vlastních škol, které jsou součástí
Seznamu investičních záměrů (příloha Strategického rámce MAP Vítkovsko)
a Akčního plánu ročních aktivit.
1980/49 1. Schvaluje vyřazení knih z městské knihovny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
2. Schvaluje prodej vyřazených knih za cenu 5,- Kč/ks dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy.
3. Ukládá zveřejnit informaci o prodeji vyřazených knih na facebooku a Vítkovském
zpravodaji.
4. Ukládá zveřejnit informaci o prodeji vyřazených knih spolu s přílohou č. 2 na
webových stránkách města.
5. Ukládá neprodané knihy zlikvidovat odvozem do sběrných surovin.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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T: 6/2017
Z: VOK
T: 12/2017

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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