USNESENÍ
78. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. září 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2915/78 do č. 2975/78)
Rada města:
2915/78 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2916/78 Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov
a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
2917/78 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a CENDIS, s. p.,
IČ 00311391, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a CENDIS,
s. p., IČ 00311391, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha
1.
2918/78 1. Schvaluje přidělení bytu č. 31 v domě na ulici Budišovské, č.p. 877, Vítkov
Marii Máchalové, nar. 18. 11. 1946 a Karlu Máchalovi, 22. 5. 1945, bytem
Vítkov, Klokočov 108, tč. Vítkov, Luční 846.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání
bytu č. 31 v domě na ulici Budišovské, č.p. 877, Vítkov s Marií Máchalovou,
nar. 18. 11. 1946 a Karlem Máchalou, 22. 5. 1945, bytem Vítkov, Klokočov
108, t.č. Vítkov, Luční 846.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 31 v domě na ulici Budišovské, č.p.
877, Vítkov s Marií Máchalovou, nar. 18. 11. 1946 a Karlem Máchalou, 22. 5.
1945, bytem Vítkov, Klokočov 108, t.č. Vítkov, Luční 846.
2919/78 1. Schvaluje přidělení bytu č. 32 v domě na ulici Budišovské, č.p. 877, Vítkov
Aloisii Tvrdé, nar. 30. 8. 1937, bytem Vítkov, Opavská 71.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání
bytu č. 32 v domě na ulici Budišovské, č.p. 877, Vítkov s Aloisií Tvrdou, nar.
30. 8. 1937, bytem Vítkov, Opavská 71.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 31 v domě na ulici Budišovské, č.p.
877, Vítkov s Aloisií Tvrdou, nar. 30. 8. 1937, bytem Vítkov, Opavská 71.
2920/78 1. Schvaluje odprodej notebooků starostovi a místostarostovi, které používali ve
volebním období 2014-2018 za cenu 2400,- Kč a 1200,- Kč.
2. Ukládá realizovat odprodej notebooků starostovi a místostarostovi.
2921/78 1. Rozhodla o vyřazení speciálního požárního vozidla KAROSA S540 – A30K,
r.z. OP 41-05, VIN 177500028, rok výroby 1975, pro jeho technickou
nezpůsobilost a nepřiměřené náklady na případnou opravu, dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje vyřazení speciálního požárního vozidla KAROSA S540 – A30K, r.z.
OP 41-05, VIN 177500028, rok výroby 1975, pro jeho technickou
nezpůsobilost a nepřiměřené náklady na případnou opravu, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá odboru vnitřní správy Městského úřadu Vítkov ukládá zajistit u
speciálního požárního vozidla KAROSA S540 – A30K, r.z. OP 41-05, VIN
177500028, jeho trvalé vyřazení z registru silničních vozidel ČR a následnou
fyzickou likvidaci.
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Z: S,VOS
T: 9/2018

Z: VOSV
T: 10/2018
Z: ŘSBF
T: 10/2018

Z: VOSV
T: 10/2018
Z: ŘSBF
T: 10/2018

Z: VOVS,VFO
T: 30.11.2018

Z: VOVS
T: 12/2018

2922/78 Doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek ve výši 9.800,- Kč pro ZŠaG
Vítkov na pronájem historického sálu v objektu Městského úřadu Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, na den 26.10.2018, v době od 8:00 do 14:00 hod, za účelem
konání ,,Mezinárodní studentské konference 2018“, pořádané v rámci dotačního
programu MSK - Miniprojekty mládeže.
2923/78 1. Schvaluje zpracovatelskou smlouvu upravující vzájemná práva a povinnosti při
zpracování osobních údajů (GDPR) na webech města mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870,
zastoupené starostou města Ing. Pavlem Smolkou a firmou Galileo Corporation
s.r.o., Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, DIČ: CZ25448714,
zastoupená Dušanem Procházkou, jednatelem.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: VOK
T: 10/2018
2924/78 1. Schvaluje prominutí poplatků za upomínky čtenářům Městské knihovny
ve Vítkově v rámci Týdne knihoven (1. 10. – 7. 10. 2018).
2. Ukládá zveřejnit tuto informaci na webových stránkách města, ve Vítkovském
zpravodaji a vyhlásit místním rozhlasem.
2925/78 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
Ostrava ve výši 500.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí
knihoven v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2019.
2. Ukládá starostovi města schválenou žádost podepsat.

Z: S,VOK
T: 9/2018

Z: S,VOK
T: 10/2018

2926/78 Bere na vědomí zprávu o úpravě nevyužívaných prostor bývalé restaurace
kulturního domu ve Vítkově na prostory pro volnočasové aktivity a setkávání
seniorů ve Vítkově (Klub seniorů).
2927/78 Bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 3. září 2018.
2928/78 1. Schvaluje variantu č. 2 programu Dne města – Vítkov 2019.
2. Ukládá předložit radě města návrhy smluv s vybranými účinkujícími.

Z: VOK
T: 10/2018

2929/78 Schvaluje členství města Vítkova v Asociace provozovatelů kin, z.s., Politických
vězňů 445, 266 01 Beroun, IČ 697 80 307 od 25. 9. 2018.
2930/78 1. Bere na vědomí zprávu o přípravě na zimní údržbu komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2018/2019.
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 2018-2019.

Z: ŘTS
T: 5/2019
Z: VOS
T: 11/2019

2931/78 1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu
bývalého učiliště Vítkov- Podhradí o velikosti 5 m2 na p.č. 2812 v k.ú. Vítkov
za účelem kotce pro psa .
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.
Z: VOS
T: 26.9.2018
2932/78 1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Geopark ve Vítkově“
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s metodikou pro zadávání zakázek pro programové období 2014 –
2020.
2. Rozhodla o vyloučení uchazeče StavbyKrása s. r. o., Úvozní 573, 749 01
Vítkov, IČ 258040428, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
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3. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
veřejnou zakázku: „Geopark ve Vítkově“ v pořadí: 1. uchazeč: VZS
RYCHTÁŘ, s. r. o., IČ 258040428 dle přiložené zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek.
4. Bere na vědomí informaci uchazeče VZS RYCHTÁŘ, s. r. o., IČ 258040428
o odstoupení plnění veřejné zakázky z kapacitních důvodů.
5. Ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Geopark ve Vítkově“.
6. Ukládá vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Geopark ve
Vítkově“.

Z: VOS
T: 11/2018

2933/78 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci Státního
programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – programu EFEKT II.
pro rok 2019, vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu, na projekt
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa“.
2934/78 1. Bere na vědomí žádost zhotovitele o prodloužení termínu na dokončení stavby
„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.
2. Schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební úpravy
a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je posunutí
termínu předání díla o 6 týdnů, se zhotovitelem Společnost kino Vítkov,
Mitrovická 618/411C, Nová Bělá 724 00 Ostrava a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
3. Ukládá podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební
úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jehož předmětem je
posunutí termínu předání díla o 6 týdnů, se zhotovitelem Společnost kino
Vítkov, Mitrovická 618/411C, Nová Bělá 724 00 Ostrava a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2935/78 1. Bere na vědomí informaci Správy bytového fondu k veřejné zakázce
„Rekonstrukce budovy tělocvičny a pavilonu č. 8 na SOU Podhradí č. p.
2066“, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyhlásit novou veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy tělocvičny
a pavilonu č. 8 na SOU Podhradí č. p. 2066“.

Z: S,VOS
T: 10/2018

Z: Ř SBF
T: 10/2018

2936/78 Bere na vědomí informace o možnostech finančního ohodnocení Mgr. Blanky
Váňové, bytem Vítkov, Skřivánčí pole 777.
2937/78 1. Bere na vědomí zprávu o přípravě školního roku 2018/2019.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2019/2020.
2938/78 1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od SVČ Vítkov, p.o., IČ:732
14 892, se sídlem Bezručova 585, Vítkov dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od SVČ Vítkov, p.o. , IČ:732 14 892, se
sídlem Bezručova 585, Vítkov na Město Vítkov.
3. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p.o. , IČ:732 14 892, se
sídlem Bezručova 585, Vítkov o usnesení rady města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu.
2939/78 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích parc.
č. 1350/7 ostatní plocha a parc. č. 1354 ostatní plocha v kat. území Vítkov za
účelem vybudování přeložky nadzemního vedení NN v rámci stavby „Vítkov,
Opavská 57, Prusková, přel.NN“, 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 dle
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Z: VOS
T: 9/2019

Z: VOS
T: 10/2018
Z: ŘSVČ
T: 10/2018

znaleckého posudku.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem vybudování přeložky
nadzemního vedení NN v rámci stavby „Vítkov, Opavská 57, Prusková,
přel.NN“, 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/II031/2018 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. 1350/7 ostatní plocha a parc. č. 1354 ostatní plocha v kat. území Vítkov
k bezúplatnému užívání za účelem zřízení nadzemní přeložky vedení NN
v rámci stavby „Vítkov, Opavská 57, Prusková, přel.NN“.

Z: VFO
T: 9/2018

2940/78 1. Nedoporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích
parc. č. 1723 ostatní plocha, parc. č. 1722/3 orná půda a parc. č. 3229/1 ostatní
plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování zemního vedení NN v rámci
stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“, 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-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol.
INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř.. 696/22, 701 52 Ostrava,
IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, bude oprávněným z věcného břemene, dle
důvodové zprávy.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, neuzavřít smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem
vybudování zemního vedení NN v rámci stavby „Vítkov, ul. Opavská NNv“,
v pozemcích parc. č. 1723 ostatní plocha, parc. č. 1722/3 orná půda a parc.
č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemků, 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-266/2017 ze dne 25. 9. 2017, spol.
INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř.. 696/22, 701 52 Ostrava,
IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat spol. INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř.. Z: VFO
696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637, o rozhodnutí RM. T: 9/2018
2941/78 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc.
č. 1420 ostatní plocha za účelem vybudování vodovodní přípojky a v pozemku
parc. č. 1345 ostatní plocha za účelem vybudování splaškové kanalizační
přípojky k pozemkům parc. č. 1342/2 ostatní plocha, parc. č. 1344/1 zahrada
a parc. č. 1350/17 ostatní plocha, vše v kat. území Vítkov, kdy Město Vítkov
bude povinným z věcného břemene a manželé Lubomír Malušek, nar. 19. 11.
1974, a Pavla Malušková Lukašíková, nar. 14. 1. 1973, oba bytem Opavská 55,
749 01 Vítkov, zastoupené na základě plné moci ze dne 31. 12. 2017 Ing.
Radomírem Paulerem, nar. 23. 8. 1985, bytem Jelenice 12, 749 01 Vítkov,
budou oprávněnými z věcného břemene, za jednorázovou náhradu Kč 2.000,- +
DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu za účelem
vybudování vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 1420 ostatní plocha
a splaškové kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1345 ostatní plocha
k pozemkům parc. č. 1342/2 ostatní plocha, parc. č. 1344/1 zahrada a parc.
č. 1350/17 ostatní plocha, vše v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemků, a manželi Lubomírem Maluškem, nar. 19. 11. 1974,
a Pavlou Maluškovou Lukašíkovou, nar. 14. 1. 1973, oba bytem Opavská 55,
749 01 Vítkov, zastoupené na základě plné moci ze dne 31. 12. 2017
Ing. Radomírem Paulerem, nar. 23. 8. 1985, bytem Jelenice 12, 749 01 Vítkov,
jako stavebníkem.
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3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc.
č. 1420 ostatní plocha a parc. č. 1345 ostatní plocha k bezúplatnému užívání za
účelem vybudování vodovodní a splaškové kanalizační přípojky k pozemkům
parc. č. 1342/2 ostatní plocha, parc. č. 1344/1 zahrada a parc. č. 1350/17 ostatní
plocha, vše v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu
o poskytnutí práva provést stavbu mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemku, a manželi Lubomírem Maluškem, nar. 19. 11. 1974, a Pavlou
Maluškovou Lukašíkovou, nar. 14. 1. 1973, oba bytem Opavská 55, 749 01
Vítkov, zastoupené na základě plné moci ze dne 31. 12. 2017 Ing. Radomírem
Paulerem, nar. 23. 8. 1985, bytem Jelenice 12, 749 01 Vítkov, jako
stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
5. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu se jmenovanými,
a to nejpozději do 31. října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení RM platnosti.
2942/78 1. Bere na vědomí znalecký posudek o ceně obvyklé č. 7502-222/2018 znalce
Martina Vehovského předložený Stanislavou Daníčkovou, nar. 4. 1. 1964,
a Ivem Daníčkem, oba trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, z něho
vyplývá, že cena zjištěná dle cenového předpisu činí Kč 74.910,-, tj. 110,-/m2
(po zaokrouhlení), cena obvyklá pak Kč 10.000,-, tj. 15,-/m2 (po zaokrouhlení).
2. Doporučuje neprodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada, , 210/1 zahrada, 210/3
zahrada a část pozemku parc. č. 209/1 stpl.-zbor v kat. území Vítkov manželům
Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu Daníčkovi, oba trvale bytem
Oderská 270, 749 01 Vítkov, za kupní cenu Kč 10.000,-.
3. Doporučuje ZM zadat FO vypracování nového znaleckého posudku, dle
důvodové zprávy.
2943/78 1. Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 2333/1 trvalý travní porost
a parc. č. 2334/1 ostpl. o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty
žadatelů.
2. Doporučuje ZM schválit slevu kupní ceny z důvodu svažitosti terénu ve výši
30 %.
2944/78 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1706/1 ostpl. o výměře cca 2 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov, jako
pozemek zastavěný stavbou garáže žadatelů za základní kupní cenu Kč 200,-/m2.
2945/78 Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 1561 stpl.
v kat. území Vítkov z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice
II/462 Vítkov - Větřkovice“, kdy JUDr. Ing. Daniela Mazlíková, LL.M.,
IČ 60758929, se sídlem Opavská 522/5, 794 01 Krnov, insolvenční správkyně
Elišky Sváčkové, nar. 7. 11. 1962, bytem Zemědělská 725, 749 01 Vítkov, je
povinná z věcného břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, je investor stavby, a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene.
Jednorázovou náhradu zaplatí povinné investor stavby.
2946/78 Doporučuje ZM schválit výjimku k neuzavřené smlouvě o zřízení věcného
břemene v pozemcích parc. č. 1564 stpl. a parc. č. 1565 zahrada v kat. území
Vítkov z důvodu přeložky veřejného osvětlení pro stavbu „Silnice II/462 Vítkov Větřkovice“, kdy manželé Karel Král, nar. 29. 1. 1959, a Vladislava Králová, nar.
7. 9. 1961, oba bytem Zemědělská 727, 749 01 Vítkov, jsou povinní z věcného
břemene, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, je
investor stavby, a Město Vítkov je oprávněný z věcného břemene, tzn., že tato
smlouva o zřízení věcného břemene nebude uzavřena a žádná z výše uvedených
smluvních stran ji nebude vyžadovat uzavřít.
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Z: VFO
T: 10/2018

Z: S,VFO
T: 10/2018

2947/78 Doporučuje ZM, v případě převodu části pozemku parc. č. 717, a to dle
geometrického plánu č. 2999-46/2016 pozemku parc. č. 717/1 ostatní plocha
o výměře 2 m2 v kat. území Vítkov z České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
IČ: 69797111, na Českou republiku – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
IČ 70884561, směnit tento pozemek za část pozemku města parc. č. 766 zahrada
o výměře cca 880 m2 (výměra upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice s finančním vyrovnáním dle znaleckých posudků, dle
důvodové zprávy.
2948/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2880/77 ze dne 28. 8. 2018 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Janem Pattermannem, nar. 10. 7. 1951,
bytem Vítkov, Opavská 32, na pacht pozemku parc. č. 1379 zahrada o výměře
462 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 11.
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 11/2018

2949/78 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
29. 11. 2016 mezi Městem Vítkovem a Petrem Bolfem, nar. 5. 3. 1967, bytem
Opavská 911, 749 01 Vítkov, ke dni 30. 11. 2018.
2. Rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č. 1410/2 ostatní plocha o výměře
30 m2 v k. ú. Vítkov, s Petrem Bolfem nar. 5. 3. 1967, bytem Vítkov, Opavská
911 dohodou ke dni 31. 10. 2018.
3. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
4. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se Z: VFO
jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 10/2018
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
5. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 10/2018
2950/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2690/73 ze dne 5. 6. 2018 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Dagmar Réteiovou, nar. 6. 12. 1959, bytem
Opavská 96, 749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý
travní porost o výměře 240 m2 jako zahrádku, v k. ú. Vítkov, za cenu 3,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 11.
Z: S,VFO
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM
T: 11/2018
o uzavření smlouvy platnosti.
2951/78 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Janem Urbánkem, nar.
13. 6. 1990, bytem Opava, Mařádkova 2371/8, korespondenční adresa: Vítkov,
Těchanovická 301, na pronájem části pozemku parc. č. 26/1 ostatní plocha
o výměře 130 m2, parc. č. 658 ostatní plocha o výměře 35 m2 a parc. č. 659
ostatní plocha o výměře 33 m2, vše v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako zahrádku, za
cenu 2,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 11.
Z: S,VFO
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM
T: 11/2018
o uzavření smlouvy platnosti.
2952/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2821/76 ze dne 6. 8. 2018 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností Vítkovská zemědělská s. r. o.,
IČ 25367927, DIČ CZ25367927, se sídlem Klokočov 61, na pacht pozemků
k zemědělským účelům, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
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2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. 11. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy,
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
2953/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2820/76 ze dne 6. 8. 2018 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností Vítkovská CZ a. s.,
IČ 25833316, DIČ CZ25833316, se sídlem Klokočov 61, na pacht pozemků
k zemědělským účelům, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. 11. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy,
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 11/2018

Z: S,VFO
T: 11/2018

2954/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2818/76 ze dne 6. 8. 2018 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností Zemědělská a obchodní
družstvo SLEZSKÁ DUBINA, IČ 25363476, DIČ CZ25363476, se sídlem
Větřkovice 198, na pacht pozemků k zemědělským účelům, na dobu neurčitou,
dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
Z: S,VFO
do 30. 11. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy,
T: 11/2018
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
2955/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2819/76 ze dne 6. 8. 2018 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Janem Lhotským, IČ 46104798,
DIČ CZ5405151477, se sídlem Vítkov, Budišovská 256, na pacht pozemků
parc. č. 2496/43 orná půda o výměře 3565 m2 a parc. č. 2537/11 orná půda
o výměře 1656 m2, vše v k. ú. Vítkov, jako pozemky k zemědělskému hospodaření, za cenu 1800,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 11.
2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
2956/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2827/76 ze dne 6. 8. 2018 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností Obchodně zemědělská
společnost ZEMPOL s. r. o., IČ 42767881, DIČ CZ42767881, se sídlem
Vítkov, Wolkerova 485, na pacht pozemků k zemědělským účelům, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. 11. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy,
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
2957/78 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2828/76 ze dne 6. 8. 2018 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností OZS-ZEMPOL s. r. o.,
IČ 25362755, DIČ CZ25362755, se sídlem Vítkov, Wolkerova 485, na pacht
pozemků k zemědělským účelům, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou společností, a to nejpozději
do 30. 11. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy,
pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 11/2018

Z: S,VFO
T: 11/2018

Z: S,VFO
T: 11/2018

2958/78 1. Rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Vítkov, s Martou Křístkovou nar. 12. 11.
1939, bytem Vítkov, Lidická 1008 dohodou ke dni 31. 10. 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 Z: S,VFO
T: 10/2018
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 10. 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.
Z: VFO
T: 10/2018
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5. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a Z: VFO
nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží, za cenu T: 10/2018
3,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2959/78 1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o průběžné situaci celého případu řešení
neoprávněného užívání a případného prodeje pozemků parc. č. 208/1 zahrada,
parc. č. 209/1 zastavěná plocha a parc. č. 210/1 zahrada, vše v kat. území
Vítkov, manž. Iva a Stanislavy Daníčkových, nar. prvý 31. 12. 1963, druhá 4.
1. 1964, bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit předmětná usnesení v navrhované
podobě.
2960/78 1. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu PUPFL, ze dne 15. 12. 2017 mezi
Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova, p. o., IČ 00037494, se
sídlem Vítkov, Dělnická 705, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě.
Z: S,ŘTS,VFO
T: 10/2018
2961/78 1. Souhlasí s převodem finančních prostředků rezervního fondu Střediska volného
času Vítkov, p. o. ve výši 200 tis. Kč do investičního fondu na nákup nebo
pořízení herních prvků na zajištění zájmové činnosti organizace.
2. Souhlasí s užitím finančních prostředků Investičního fondu Střediska volného
času Vítkov, p. o. ve výši 202 tis. Kč na nákup venkovní lezecké stěny, která
bude umístěna v areálu střediska ve Vítkově.
2962/78 1. Souhlasí s převodem finančních prostředků rezervního fondu Základní školy
a gymnázia Vítkov, p. o. ve výši 47 tis. Kč do investičního fondu na nákup
barevné kopírky - tiskárny.
2. Souhlasí s užitím finančních prostředků Investičního fondu Základní školy
a gymnázia Vítkov, p. o. ve výši 77 tis. Kč na nákup barevné kopírky tiskárny.
2963/78 Souhlasí s převodem finančních prostředků rezervního fondu Mateřské školy
Vítkov, p. o. ve výši 160 tis. Kč do investičního fondu na dofinancování
rekonstrukce dětského hřiště na MŠ Opavské, Vítkov.
2964/78 Doporučuje poskytnout účelovou dotaci města Střední škole Vítkov, p. o. na
stipendium žáků oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a oboru
65-51-H/01 Kuchař – číšník pro školní rok 2018/2019.
2965/78 1. Doporučuje vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o.
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 600 tis. Kč na pořízení
užitkového vozu pro přepravu osob i materiálu.
2. Doporučuje vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o.
o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 150 tis. korun na dofinancování
užitkového vozu na přepravu stravy pro MŠ.
2966/78 Doporučuje schválit změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 9/2018 dle přílohy
č. 1. v celkové výši 4.788.209 Kč.
2967/78 1. Rozhodla poskytnou individuální dotaci ve výši 8 tis. Kč na projekt „Strašidel
se nebojíme“ Základní škole, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, p. o.
2. Schvaluje standardizovanou smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 tis. Kč na
projekt „Strašidel se nebojíme“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, se sídlem
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Základní školou, Vítkov, nám.
J. Zajíce č. 1, p. o., se sídlem nám. Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy.
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Z: VFO,S
T: 10/2018

2968/78 1. Rozhodla poskytnou finanční dar ve výši 5.000,- Kč MUDr. Eduardu Zimolovi
významnému členu Smíšeného pěveckého sboru Komenský, z. s. ve Vítkově,
jako ocenění za jeho dlouholetou činnost ve sboru a v kulturním dětí v našem
městě, u příležitosti dosažení životního jubilea.
2. Ukládá finančnímu odboru vyplatit schválený finanční dar.

Z: VFO,S
T: 10/2018

2969/78 1. Bere na vědomí dopis ze dne 20. 9. 2018, organizátorů charitativní akce, kterou
hodlají uspořádat v KD ve Vítkově dne 9. listopadu 2018.
2. Rozhodla poskytnou finanční dar ve výši 5.200,- Kč Kateřině Janečkové, bytem
Vítkov, jako příspěvek na pořízení invalidního vozíku k pohybu po bytě.
3. Ukládá finančnímu odboru vyplatit schválený finanční dar.
Z: VFO
T: 10/2018
2970/78 1. Revokuje usnesení RM č. 2856/77 ze dne 28. 8. 2018 „doporučuje ZM
poskytnout úvěr z FRB paní Marcele Vopálecké z Klokočova čp. 209 ve výši
100 tis. Kč na Obnovu střechy rodinného domu čp. 47.“
2. Doporučuje ZM poskytnout úvěr z FRB panu Petru Vopáleckému z Klokočova
čp. 47 ve výši 100 tis. Kč na Obnovu střechy rodinného domu čp. 47.
2971/78 Ukládá jednat se školskými zařízeními ve Vítkově o možném převodu varhan.

Z: VOK
T: 9/2018

2972/78 Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2017 do
25.9.2018.
2973/78 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a aktivů za období od 1.11.2016 do
25.9.2018.
2. Schvaluje peněžní dary členům komisí dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům komisí dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti komisí RM za období od 1.11. 2018 do
31.10.2019.
2974/78 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: „Skládka odpadů
Nové Těchanovice III. Etapa rozšíření skládky“ dle přiloženého výběru
nejvhodnější nabídky komisí stanovenou Technickými službami města
Vítkova, příspěvkové organizace.
2. Ukládá řediteli Technických služeb města Vítkova, příspěvková organizace,
Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu o dílo „Skládka odpadů Nové
Těchanovice III. Etapa rozšíření skládky“ s dodavatelem PASTELL spol. s r.
o., Čechova 1247, 256 01 Benešov, IČ 47549301, za celkovou smluvní cenu
9.753.290,47 bez DPH.

Z: VVS
T: 10/2018
Z: Př. + zap. Komisí
T: 10/2019

Z: ŘTS
T: 11/2018

2975/78 Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Vrbového na 12. + 13.10.2018 pro členy
rady města

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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