USNESENÍ
35. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. června 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1259/35 do č. 1290/35)
Rada města:
1259/35 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1260/35

1. Schvaluje dohodu o ukončení Obchodní smlouvy o spolupráci při elektronickém
střežení objektů, uzavřené mezi společností SEYS Security s.r.o. se sídlem
Opava, Sadová 173/28, PSČ 746 01 a Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, PSČ 749 01, jejímž předmětem byla vzájemná spolupráce MP Vítkov
a SEYS Security s.r.o. zajištěním výjezdů hlídky Městské policie ke střeženým
vybraným objektům ve sjednanou dobu a za úplatu.
2. Pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení Obchodní smlouvy
Z: S,VSMP
o spolupráci při elektronickém střežení objektů, uzavřenou mezi společností
T: 6/2012
SEYS Security s.r.o. se sídlem Opava, Sadová 173/28, PSČ 746 01 a Městem
Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7, PSČ 749 01.

1261/35

1. Schvaluje přidělení bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Vítkov,
Bezručova 620 paní Miladě Kuhnové, r. 1937, bytem Vítkov, Klokočov 62.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání
bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov Bezručova 620 na dobu
určitou jednoho roku.
3. Ukládá informovat o možnosti zřízení výtahu v domech s pečovatelskou službou
a informace o bytových poměrech žadatelů o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou.

1262/35

1263/35

1. Souhlasí se vznikem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve městě
Vítkov za spolufinancování této služby sociální prevence z Evropského
sociálního fondu v rámci výzvy č. 5 Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost prostřednictvím tzv. Individuálních projektů kraje.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu vzniku Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež.

Z: VOSV
T: 15.6.2012
Z: VOSV
T: 8/2012

Z: VOSV
T: 11/2012

1. Stanoví prodejní cenu městského stolního kalendáře na rok 2012

s platností od 11. 6. 2012 na 25,- Kč včetně DPH.
2. Ukládá informovat občany o snížení prodejní ceny prostřednictvím
webových stránek města a Vítkovského zpravodaje.

Z: VOK
T: 7/2012

1264/35

Schvaluje prodejní ceny zboží určeného k prodeji od 7. 6. 2012 v informačním Z: VOK
centru. Jedná se o tyto druhy zboží: hrnek rovný 66,- Kč včetně DPH,
T: 6/2012
hrnek mazlík 64,- Kč včetně DPH,
zvonek střední 34,- Kč včetně DPH,
klíčenka
38,- Kč včetně DPH.

1265/35

1. Schvaluje prominutí čtenářského registračního poplatku v Městské knihovně ve
Vítkově na období jednoho roku, od 1.července 2012 do 30. června 2013,
žákům/absolventům 1. tříd vítkovských základních škol, a to bez ohledu na
datum registrace žáka do knihovny během tohoto období.
2. Ukládá starostovi města schválené seznamy podepsat.

1266/35

1. Schvaluje Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje.
2. Pověřuje starostu města podpisem schválených pravidel.
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Z: S,VOK
T: 7/2012

Z: S,VOK
T: 6/2012

1267/35

1. Schvaluje vyhodnocení nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku:
„Oprava chodníku, ul. Dělnická, Vítkov“ dle přiloženého protokolu o výběru
nejvhodnější nabídky komisí stanovenou zadavatelem TS Vítkov.
2. Ukládá řediteli TS Vítkov uzavřít smlouvu na: „Opravu chodníku, ul. Dělnická,
Vítkov“ mezi TS Vítkov, příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov
a zhotovitelem Gassmont spol. s r. o., Nad Nádražím 1405/32, 747 14
Ludgeřovice, za celkovou smluvní cenu 1 181 452,- Kč vč. DPH.

Z: ŘTS
T: 6/2012

1268/35

1. Schvaluje Dodatek č.2 smlouvy o dílo pro projekt „Stavební úprava a půdní
vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“, kterým se mění původní hodnoty
z důvodů objektivně nepředvídatelných okolností ve stavebních pracích mezi
Městem Vítkov a firmou NOSTA, s.r.o., ul. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11
Nový Jičín.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro projekt
Z: S,VOS
„Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“, kterým se
T: 6/2012
mění původní hodnoty z důvodů objektivně nepředvídatelných okolností ve
stavebních pracích mezi Městem Vítkov a firmou NOSTA, s.r.o., ul. Svatopluka
Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín.

1269/35

1. Schvaluje mzdový výměr řediteli TS Vítkov, p.o. panu Ing. Františku
Vrchoveckému dle důvodové zprávy s účinnosti od 6. června 2012.
2. Ukládá předat mzdový výměr řediteli TS Vítkov, p.o. panu Ing. Františku
Vrchoveckému s účinnosti od 6. června 2012.

1270/35

Z: VOS
T: 6/2012

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od SVČ Vítkov, p.o. dle

přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od SVČ Vítkov, p.o. dle

přiloženého seznamu na Město Vítkov.
3. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, p.o. o usnesení rady města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu.

Z: VOS
T: 6/2012
Z: ŘSVČ
T: 6/2012

1271/35

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.4 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na
Oderské ul. č.p.182 s paní Irenou Kováčovou bytem tamtéž na dobu určitou od
01.06.2012 do 31.07.2012.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.4 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na Oderské Z: ŘSBF
ul. č.p.182 s paní Irenou Kováčovou bytem tamtéž na dobu určitou od
T: 6/2012
01.06.2012 do 31.07.2012.

1272/35

1. Schvaluje zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky za
povinným Markem Brázdilem u Exekutorského úřadu v částce dle aktuální
výše včetně úhrady zálohy ve výši 2 000,-Kč soudnímu exekutorovi
JUDr.Aleši Chovancovi.
2. Ukládá podat návrh na zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky Z: ŘSBF
za povinným Markem Brázdilem u Exekutorského úřadu v částce dle aktuální
T: 6/2012
výše včetně úhrady zálohy ve výši 2 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši
Chovancovi.

1273/35

1. Schvaluje Zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky za povinnou
Věrou Ferencovou u Exekutorského úřadu v částce 86 810,-Kč včetně úhrady
zálohy ve výši 3 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši Chovancovi.
2. Ukládá podat návrh na zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky Z: ŘSBF
za povinnou Věrou Ferencovou u Exekutorského úřadu v částce 86 810,-Kč
T: 6/2012
včetně úhrady zálohy ve výši 3 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši
Chovancovi.
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1274/35

Rozhodla neposkytnout finanční dar ve výši 5.000,- Kč na ceny a poháry kulturněsportovní akce „ŠTĚKOVYTÍ“, jejíž V. ročník pořádá v Zálužné PANNONIA
KLUB z Dolní Datyně a BLACKSTAR GROUP z Polanky nad Odrou.

1275/35

1. Rozhodla o úhradě nákladů na dopravu do partnerské školy ve městě Vrbové na
Slovensku ve výši 12.000,- Kč Základní škole Vítkov, Opavská 22, okres
Opava. p.o. z prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích atd.
2. Ukládá informovat ředitele školy o rozhodnutí RM.

Z: VFO
T: 6/2012

1276/35

1. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu za účelem stavební údržby silničního
mostu „SO 201 Silniční most 4429-3 v km 5,206 v obci Klokočov“ v pozemku
parc. č. 2523/1, PK (415/2), ostpl. v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem, a smlouvu s Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, DIČ CZ70890692, zast. Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
středisko Opava, Joži Davida 2,747 06 Opava 6, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací, a to Z: S,VFO
nejpozději do 31. července 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy T: 7/2012
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy tomuto
žadateli platnosti.

1277/35

Vydává Směrnici o majetku Města Vítkova s účinností od 6.6.2012.

1278/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1205/33 ze dne 24.04.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a m. Rostislavem a Radmilou Raškovými, oba
bytem Přemyslovců 35, Ostrava, na pronájem pozemku parc. č. 2786/9 ostatní
plocha o výměře 371 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, na
dobu neurčitou dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31.07.2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 7/2012
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1279/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1206/33 ze dne 24.04.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a p. Pavlem Vránou, bytem Volgogradská 59,
Ostrava, na pronájem části pozemku parc. č. 2594/38 trvalý travní porost
o výměře 105 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným,, a to nejpozději do
31.07.2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 7/2012

1280/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1239/34 ze dne 15.05.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a p. Kamilem Staňkem, bytem Prostřední
Dvůr 111, Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 3049 ostatní plocha
o výměře 198 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu a odst. plochu pro parkování
vozidla, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31.07.2012. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 7/2012
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1281/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1240/34 ze dne 15.05.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a p. Janou Mášovou, bytem Komenského 152,
Vítkov, na pronájem 2 částí pozemku parc. č. 1859/6 orná půda o celkové
výměře 46 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku a foliovník, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31.07.2012.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1282/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1241/34 ze dne 15.05.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a p. Helenou Šivákovou, bytem Klokočovská
223 , Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31.07.2012.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S, VFO
T: 7/2012

Z: S,VFO
T: 7/2012

1283/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1242/34 ze dne 15.05.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a p. Kamilem Olbrechtem, bytem Zálužné 71,
Vítkov, na pronájem pozemku parc. č. 864/47 trvalý travní porost o výměře
338 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako zahradu u RD, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31.07.2012. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 7/2012
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1284/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1243/34 ze dne 15.05.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a p. Leonou Krejčí, bytem Husova 632,
Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 2092 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 14 m2 v k. ú. Vítkov, jako pergolu, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31.07.2012. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 7/2012
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1285/35

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1244/34 ze dne 15.05.2012 smlouvu
o výpůjčce, mezi městem Vítkovem a Občanským sdružením Zálužné, se sídlem
Zálužné 64, Vítkov, IČ 22756655, na část pozemku parc. č. 841/10 trvalý travní
porost v k. ú. Nové Těchanovice za účelem obvyklého užívání sousedící kaple,
a to na dobu 10-ti let, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá předložit smlouvu o výpůjčce se jmenovaným sdružením, a to nejpozději Z: S,VFO
do 26.07.2012.
T: 6/2012

1286/35

1. Rozhodla pronajmout a provozovat vodní dílo – vodovod, rozšíření smlouvy
o nájmu a provozování vodního díla č. 00300870/SONP/OP/V/2010 ze dne
29.12.2010 o stavbu s názvem: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická – SO 02
Vodovod“ na pozemcích parc.č. 1699, 1696/1, 3207/13, 3207/10, 3206/7,
3206/10 v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout a provozovat vodní dílo – vodovod, rozšíření Z: VFO
smlouvy o nájmu a provozování vodního díla č. 00300870/SONP/OP/V/2010 ze T: 6/2012
dne 29.12.2010 o stavbu s názvem: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická – SO
02 Vodovod“ na pozemcích parc.č. 1699, 1696/1, 3207/13, 3207/10, 3206/7,
3206/10 v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.

1287/35

1. Rozhodla pronajmout a provozovat vodní dílo – kanalizace, rozšíření smlouvy
o nájmu a provozování vodního díla č. 00300870/SONP/OP/K/2010 ze dne
03.01.2011 o stavbu s názvem: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická – SO 05
Splašková kanalizace“ na pozemcích parc.č. 1699, 1696/1, 3207/13, 3207/10,
3206/7, 3206/10 v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou.
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2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout a provozovat vodní dílo – kanalizace,
rozšíření smlouvy o nájmu a provozování vodního díla
č. 00300870/SONP/OP/K/2010 ze dne 03.01.2011 o stavbu s názvem:
„Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická – SO 05 Splašková kanalizace“ na
pozemcích parc.č. 1699, 1696/1, 3207/13, 3207/10, 3206/7, 3206/10 v k. ú.
Vítkov, na dobu neurčitou.
1288/35

1. Vydává Směrnici pro přijímání rozhodnutí v oblasti účetnictví s účinností od
1.7.2012.
2. Ukládá podepsat Směrnici pro přijímání rozhodnutí v oblasti účetnictví.

1289/35

Schvaluje služební cestu starostovi města Ing. Pavlu Smolkovi do Německa, která
se uskuteční ve dnech 11. – 13. června 2012.

1290/35

1. Bere na vědomí nabídku pana PhDr. Pavla Vaňáska na zajištění úplatné dopravy
pacientů mezi Vítkovem a Novým Jičínem.
2. Nesouhlasí se znovuzavedením úplatné dopravy pacientů mezi Vítkovem
a Novým Jičínem dle nabídky PhDr. Pavla Vaňáska.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VFO,S,MS
T: 6/2012

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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