USNESENÍ
71. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. května 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2637/71 do č. 2673/71)
Rada města:
2637/71 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2638/71 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení schváleného radou města dne 30.1.2018
pod číslem usnesení 2407/65/4, z dubna roku 2018 na srpen roku 2018.
2639/71 1. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov a obcí Staré
Těchanovice, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie.
2. Pověřuje Ing. Pavla Smolku, starostu města, k podpisu veřejnoprávní smlouvy podle
§ 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, ve spojení
s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, mezi městem Vítkov a obcí Staré Těchanovice, jejímž předmětem je plnění
úkolů obecní policie.
3. Ukládá zaslat veřejnoprávní smlouvu podle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov a obcí Staré
Těchanovice, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie, Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava k udělení souhlasu.

Z: S, VSMP
T: 5/2018

Z: MS,VSMP
T: 6/2018

2640/71 1. Pověřuje Dobromilu Putkovou, pracovnici Městského úřadu Vítkov, odboru sociálních
věcí, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka občance města
omezené ve svéprávnosti Antonii Solařové, nar. 5. 10. 1989, bytem Vítkov,
Wolkerova 836.
2. Ukládá vydat pověření k zastupování Města Vítkov při výkonu funkce soudem
Z: OSV
stanoveného opatrovníka paní Dobromile Putkové.
T: 5/2018
2641/71 1. Pověřuje Reginu Raabovou, DiS, pracovnici Městského úřadu Vítkov, odboru
sociálních věcí, aby jménem Města Vítkova vykonávala v době nepřítomnosti
Dobromily Putkové, pověřené výkonem opatrovnictví, funkci opatrovníka občance
města omezené ve svéprávnosti Antonii Solařové, nar. 5. 10. 1989, bytem Vítkov,
Wolkerová 836.
2. Ukládá vydat pověření k zastupování Města Vítkov při výkonu funkce soudem
stanoveného opatrovníka Regině Raabové, DiS.
2642/71 1. Schvaluje přidělení bytu č. 22 v domě na ulici Budišovské, č.p. 877, Vítkov Vladimíru
Šulovi, nar. 20. 9. 1947, bytem Vítkov, nám. J. Zajíce 15, za podmínky vrácení
nynějšího bytu městu.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu
č. 22 v domě na ulici Budišovské, č.p. 877, Vítkov s Vladimírem Šulou,
nar. 20. 9. 1947, bytem Vítkov, nám. J. Zajíce 15.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 v domě na ulici Budišovské, č.p. 877,
Vítkov s Vladimírem Šulou, nar. 20. 9. 1947, bytem Vítkov, nám. J. Zajíce 15.

Z: OSV
T: 5/2018

Z: VOSV
T: 5/2018
Z: VOSV,ŘSBF
T: 6/2018

2643/71 1. Schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení „Dne města – Vítkov 2018“ mezi
městem Vítkov a Vilo servis, s.r.o., Rejskova 1169/23, 779 00 Olomouc, IČ 03081923.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 5/2018
2644/71 1. Schvaluje Dodatek smlouvy o vystoupení skupiny Sto zvířat v rámci programu „Dne
města – Vítkov 2018“ v odst. 1, bod 1.6 mezi městem Vítkov a Šimonem Kotkem,
V Žabokřiku 641, 190 17 Praha 9, IČ 86581988.
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2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
2645/71 1. Schvaluje Objednávku na zajištění záložního zdroje pro případ výpadku elektrické
energie během akce „Den města – Vítkov 2018“ mezi městem Vítkov a RENTAL.CZ
s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00, Praha 3, IČ 29351995.
2. Ukládá starostovi města objednávku podepsat.
2646/71 1. Schvaluje Vzor „Nájemní smlouvy“ v příloze za účelem prodeje občerstvení,
poskytování služeb, prodeje „Regionálních produktů“, řemeslných výrobků apod.
v rámci akce „Den města – Vítkov 2018“.
2. Ukládá ceny za pronájem upravit v každé jednotlivé smlouvě vždy dle výše schválené
usnesením rady městy dne 30. 1. 2018, číslo usnesení 2403/65.
3. Zmocňuje Starostu města k uzavírání nájemních smluv na zabezpečení akce Den města
– Vítkov 2018“.
2647/71 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb – zajištění ochrany a ostrahy při pořádání Dne
města – Vítkov 2018 mezi městem Vítkov a OMEGA SECURITY Agency s.r.o. se
sídlem v Opavě, ulice Purkyňova 2206/6, 746 01 Opava IČ 26861348.
2. Ukládá starostovi města schváleno smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 5/2018

Z: S,VOK
T: 5/2018

Z: VOK
T: 6/2018
Z: VOK
T: 6/2018

Z: S,VOK
T: 5/2018

2648/71 Nesouhlasí s umístěním stánku MO ČSSD na Dni města – Vítkov 2018.
2649/71 1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem opravy zděné
zdi na pozemku parc. č. 9 ostatní plocha v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, a Základní školou, Vítkov, p. o., nám. J. Zajíce 1, 749 01
Vítkov, IČ 47813172, jako stavebníkem.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 9
ostpl. v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem opravy zděné zdi na
tomto pozemku.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku,
a Základní školou, Vítkov, p. o., nám. J. Zajíce 1, 749 01 Vítkov, IČ 47813172, jako
stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou organizací,
a to nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.
2650/71 1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu za účelem opravy silnice na
pozemku parc. č. 754 zastavěná plocha a nádvoří – zbor v kat. území Vítkov a na
pozemku parc. č. 339/3 ostatní plocha – skládka v kat. území Nové Těchanovice
v rámci stavby „Oprava sil. III/4621 Vítkov – křiž. III/4626“, mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a Správou silnic Moravskoslezského kraje,
p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711,
zast. vedoucím střediska Opava Ing. Petrem Kudelou, jako investorem stavby.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 754
zastavěná plocha a nádvoří – zbor v kat. území Vítkov a části pozemku parc. č. 339/3
ostatní plocha – skládka v kat. území Nové Těchanovice k bezúplatnému užívání za
účelem opravy silnice v rámci stavby „Oprava sil. III/4621 Vítkov – křiž. III/4626“.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
IČ 00095711, DIČ CZ00095711, zast. vedoucím střediska Opava Ing. Petrem
Kudelou, jako investorem stavby, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací, a to
nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.
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Z: VFO
T: 5/2018

Z: S,VFO
T: 7/2018

Z: S,VFO
T: 5/2018

Z: VFO
T: 7/2018

2651/71 1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu za účelem opravy silnice na
pozemcích parc. č. 179 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc. č. 193/3 zahrada
a parc. č. 2511 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat. území Klokočov u Vítkova
v rámci stavby „Oprava sil. III/4429 Klokočov – křiž. II/442“, mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a Správou silnic Moravskoslezského kraje,
p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711,
zast. vedoucím střediska Opava Ing. Petrem Kudelou, jako investorem stavby.
2. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 179
ostatní plocha – ostatní komunikace, parc. č. 193/3 zahrada a parc. č. 2511 ostatní
plocha – ostatní komunikace v kat. území Klokočov u Vítkova k bezúplatnému
užívání za účelem opravy silnice v rámci stavby „Oprava sil. III/4429 Klokočov –
křiž. II/442“.
3. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o právu
provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku, a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
IČ 00095711, DIČ CZ00095711, zast. vedoucím střediska Opava Ing. Petrem
Kudelou, jako investorem stavby, dle přiloženého návrhu smlouvy.
4. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací, a to
nejpozději do 31. července 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM platnosti.

Z: S,VFO
T: 5/2018

Z: S,VFO
T: 7/2018

2652/71 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc. č. 1759
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 139, parc. č. 1778 ostatní
plocha a parc. č. 1779/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení zemního
kabelového vedení NN a 2x skříň NN v rámci stavby „Vítkov, kino, obec, kNN“, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II-031/2018 ze dne
18. 2. 2018, spol. ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy,
IČ: 25371517, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude
stanovena znaleckým posudkem.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem zřízení zemního kabelového
vedení NN a 2x skříň NN v rámci stavby „Vítkov, kino, obec, kNN“, mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM/II-031/2018 ze dne 18. 2. 2018, spol.
ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517,
jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. č. 1759 Z: VFO
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 139, parc. č. 1778 ostatní
T: 5/2018
plocha a parc. č. 1779/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za
účelem zřízení zemního kabelového vedení NN a 2x skříň NN v rámci stavby
„Vítkov, kino, obec, kNN“.
2653/71 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1859/6 orná půda o výměře 98 m2 jako
zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, část pozemku parc. č. 1859/6 orná půda o výměře
27 m2 jako plochu zastavěnou skleníkem za cenu 7,- Kč/m2/rok a část pozemku parc.
č. 1859/5 orná půda o výměře 5 m2 jako plochu zastavěnou zahradním domkem za
cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/6 orná půda o výměře Z: VFO
98 m2 jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, část pozemku parc. č. 1859/6 orná půda T: 5/2018
o výměře 27 m2 jako plochu zastavěnou skleníkem za cenu 7,- Kč/m2/rok a část
pozemku parc. č. 1859/5 orná půda o výměře 5 m2 jako plochu zastavěnou zahradním
domkem za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
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2654/71 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1807/1 zahrada o celkové výměře 361 m2
- 320 m2 jako zahrádku, 6 m2 (2x3) a 10 m2 (2x5) jako pozemek k uskladnění dřeva za
cenu 3,- Kč/m2/rok a 12 m2 (4x3) jako posezení, 1 m2 jako udírna a 12 m2 jako
pozemek zastavěný garáží za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu
neurčitou.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1807/1 zahrada o celkové
T: 5/2018
výměře 361 m2 - 320 m2 jako zahrádku, 6 m2 (2x3) a 10 m2 (2x5) jako pozemek
k uskladnění dřeva za cenu 3,- Kč/m2/rok a 12 m2 (4x3) jako posezení, 1 m2 jako
udírna a 12 m2 jako pozemek zastavěný garáží za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú.
Vítkov, na dobu neurčitou.
2655/71 1. Rozhodla ukončit nájem na část pozemku parc. č. 670/37 ostatní plocha o výměře
16 m2 v k. ú. Vítkov, s Marethovou Hanou, IČ 88918475, se sídlem Vítkov, Opavská
17, dohodou ke dni 31. 5. 2018.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 5. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
5. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 670/37 ostatní plocha
o výměře 14,88 m2 v k. ú. Vítkov, jako posezení pro hosty pizzerie, za cenu 80,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2656/71 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 281 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
12 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný drobnou stavbou, za cenu 3,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad
400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 281 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 12 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný drobnou stavbou,
za cenu 3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.

Z: S,VFO
T: 5/2018
Z: VFO
T: 5/2018
Z: VFO
T: 5/2018

Z: VFO
T: 5/2018

2657/71 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 281 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
7,5 m2 jako pozemek zastavěný dřevěnou kůlnou bez základů a 1 m2 jako pozemek
zastavěný dětským zahradním domečkem, v k. ú. Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok,
přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok,
na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 281 zastavěná plocha
T: 5/2018
a nádvoří o výměře 7,5 m2 jako pozemek zastavěný dřevěnou kůlnou bez základů
2
a 1 m jako pozemek zastavěný dětským zahradním domečkem, v k. ú. Vítkov, za
cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2658/71 1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 4/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 2 818 017 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 4/2018.

Z: VFO
T: 5/2018

2659/71 1. Schvaluje Smlouvu o přijímání platebních karet mezi Městem Vítkov, se sídlem
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, Česká republika a Borgun hf., se sídlem Ármúli
30, 108 Reykjavík, Islandská republika.
2. Schvaluje Nájemní smlouvu na POS terminály uvedené v objednávkách, které jsou
přílohou č. 1 nájemní smlouvy mezi Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, ČR IČ 00300870 a B-Payment s.r.o. se sídlem Olšanská 2643/1A,
130 00 Praha 3 – Žižkov, ČR, IČ 24693014.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválených smluv.
Z: S,VFO
T: 6/2018
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2660/71 1. Bere na vědomí vyhodnocení údržby komunikací a chodníků v zimním období
2017/2018 a průběh jarního úklidu města Vítkova včetně místních částí.
2. Ukládá předložit zprávu týkající vyhodnocení údržby komunikací a chodníků
v zimním období 2018/2019 a průběh jarního úklidu města Vítkova včetně místních
částí.

Z: VOS
T: 5/2019

2661/71 Schvaluje řešení odkanalizování objektu čp. 58 a případně a domu čp. 55, 56
v Klokočově napojením do bezodtokové jímky na vyvážení z celkovými orientačními
předpokládanými náklady 0,3 mil. č bez DPH + 0,375 mil. Kč bez DPH každý rok za
vyvážení odpadních vod.
2662/71 1. Rozhodla o nepokračování v pořizování dlouhodobého hmotného majetku ve fázi
projektové přípravy v rozsahu dle přílohy - soupisu nedokončených investic,
u kterých se nepředpokládá jejich realizace.
2. Zmocňuje starostu města k rozhodování o nepokračování v pořizování dlouhodobého
hmotného majetku ve fázi projektové přípravy v případě, že 3 roky nebyl vynaložen
žádný náklad na následnou realizaci.
2663/71 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.
2664/71 1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 ve Vítkově – Klokočově,
v domě č.p. 208, panu Zdeňkovi Bělohlávkovi, nar. 9.1.1960, trvalé bydliště náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3 o velikosti 2+1 ve Vítkově – Klokočově,
v domě č.p. 208, panu Zdeňkovi Bělohlávkovi, nar. 9.1.1960, trvalé bydliště náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov za podmínky poskytnutí jistoty při uzavření nájemní smlouvy
na dobu určitou 12 měsíců.

Z: VOS
T: 16.5.2018

Z: ŘSBF
T: 6/2018

2665/71 Rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na: „Vodní skluzavku na koupališti
ve Vítkově“, a to z důvodu neobdržení žádné nabídky.
2666/71 1. Rozhodla o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání Opavská 132 ve
Vítkově na p.č. 2068 v k.ú.Vítkov, o velikosti 45,84 m2 , panu Janu Marethovi, bytem
Komenského 150,Vítkov na dobu určitou 5 let od 1. 7.2018, za účelem
provozování Sazky a všech jejich produktů , obchodní činnosti a služeb příjem oprav
elektrických spotřebičů, kopírování, tištění, skenování, tisk fotografií a vazbu knih,
nájemné 1800,-Kč/ m2/rok včetně DPH a každoroční navýšení o míru inflace
předchozího roku .
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových sloužících k podnikání Opavská
132 ve Vítkově p.č. 2068 v k.ú. Vítkov mezi Městem Vítkov, zastoupené SBF
Vítkov, p.o. a panem Janem Marethem, bytem Komenského 150, Vítkov s účinnosti
od 1.7.2018 na dobu určitou 5 let.
Z: ŘSBF
3. Ukládá SBF Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu s panem
T: 30.6.2018
Janem Marethem, bytem Komenského 150, Vítkov na pronájem nebytových prostor
sloužících k podnikání Opavská 132 ve Vítkově a to nejpozději do 30. 06. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení rady města o uzavření smlouvy platnosti.
2667/71 Schvaluje dokument Bezpečnostní politiky ICT „Celkovou bezpečnostní politiku“
(verze 3) s účinností od 25.5.2018.
2668/71 Schvaluje dokument Bezpečnostní politiky ICT „Systémovou bezpečnostní politiku“
(verze 3) s účinností od 25.5.2018.
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2669/71 Schvaluje dokument Bezpečnostní politiky ICT „Bezpečnostní směrnici pro interní
uživatele“ (verze 3) s účinností od 25.5.2018.
2670/71 Schvaluje dokument Bezpečnostní politiky ICT „Bezpečnostní směrnici pro dodavatele“
(verze 3) s účinností od 25.5.2018.
2671/71 Schvaluje dokument Bezpečnostní politiky ICT „Bezpečnostní směrnici pro zastupitele“
(verze 3) s účinností od 25.5.2018.
2672/71 Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kalet Ing. Pavlu Smolkovi, Josefu Pruskovi,
Pavlu Kučerkovi, Rudolfu Matochovi, Zdeňku Hegarovi, Dušanu Šindelářovi, Ing. Leoši
Váňovi, Mgr. Blance Váňové, Ing. Šárce Petrtýlové, na 18.5.2018.
2673/71 Bere na vědomí dopis zastupitelky města paní Olgy Burianové.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Lenka Sonnková
místostarostka

Strana 6 (celkem 6)

