USNESENÍ
15. schůze Rady města Vítkova konané dne 9. srpna 2011 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 590/15 do č. 618/15)
Rada města:
590/15
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
591/15

Schvaluje smlouvu mezi Městem Vítkov a Mgr.Ivanou Tihelkovou, Pod Lipami 4,
Čekyně o poskytování supervizní podpory pro pracovníky odboru sociálních věcí
na úseku hmotné nouze.

592/15

1. Schvaluje přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou ve Vítkově,
Lidická 608 p. Janu Ruckému, nar. 16. 10. 1959.
2. Ukládá vydat souhlas Správě bytového fondu města Vítkov k uzavření nájemní
smlouvy k užívání bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou ve Vítkově,
Bezručova 620 na dobu určitou jednoho roku.

Z: VOSV
T: 24.8.2011

593/15

1. Schvaluje „Smlouvu o dílo – „Regenerace zeleně areálu koupaliště ve Vítkově“,
mezi Městem Vítkov, IČ: 00300870, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a firmou SAFE TREES, s.r.o., IČ: 26925287, Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice.
2. Pověřuje starostu města k podpisu „Smlouvy o dílo – „Regenerace zeleně areálu Z: S,VOVÚP
koupaliště ve Vítkově“, mezi Městem Vítkov, IČ: 00300870, náměstí Jana
T: 8/2011
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a firmou SAFE TREES, s.r.o., IČ: 26925287, Na
Štěpnici 945, 665 01 Rosice.

594/15

1. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Vítkov a firmou Tiskárna Grafico s.r.o.,
U Panského mlýna 1438/33, 747 06 Opava, IČ: 25885839, DIČ: CZ2588539 na
zhotovení měsíčníku města – Vítkovského zpravodaje. Tato smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
2. Pověřuje starostu města podpisem schválené smlouvy.
Z: S,VOK
T: 31.8.2011

595/15

1. Schvaluje Smlouvu o realizaci interaktivní výstavy v Městské knihovně Vítkov
mezi Městem Vítkov a Centrem pro rodinu a sociální péči o.s., Kostelní nám. 1,
728 02 Ostrava.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 8/2011

596/15

1. Schvaluje prominutí čtenářského poplatku v Městské knihovně Vítkov na období
jednoho roku ode dne vystavení čtenářského průkazu, nejdéle však do
31. července 2012 žákům vítkovských základních škol dle přiloženého seznamu.
2. Ukládá starostovi města schválené seznamy podepsat.
Z: S,VOK
T: 31.8.2011

597/15

Schvaluje změnu termínu splnění usnesení č. 526/13 schváleného dne 28.6.2011,
z července 2011 na září 2011.

598/15

Schvaluje změnu termínu splnění usnesení č. 529/13 schváleného dne 28.6.2011,
z července 2011 na září 2011.

599/15

Vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1778 ostpl. v kat. území
Vítkov.
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600/15

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a p. Anežkou
Hyklovou a p. Pavlínou Polednovou, obě bytem Švermova 246, Vítkov dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30.9.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy pro zavinění T: 9/2011
žadatelů, pozbude usnesení RM o uzavření nájemní smlouvy platnosti.

601/15

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a p. Dušanem
Švecem, bytem Potoční 529, Vítkov dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30.9.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy pro zavinění T: 9/2011
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření nájemní smlouvy platnosti.

602/15

1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 1805 orná půda a část pozemku parc.
č. 1803/1 orná půda o celkové výměře 958 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, na
dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 1805 orná půda a část
pozemku parc. č. 1803/1 orná půda o celkové výměře 958 m2 v k. ú. Vítkov,
jako zahradu, na dobu neurčitou.

603/15

604/15

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 7 zahrada o výměře 136 m2 v k. ú.
Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 7 zahrada o výměře
136 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou.
1. Rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Střediska
volného času Vítkov, příspěvková organizace.
2. Jmenuje konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce
ředitele/ky Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace ve složení:
Předseda konkurzní komise, zástupce města – p. Hegar Zdeněk, místostarosta,
Členové: Zástupce města - Ing. Pavel Smolka, starosta, Členové RM –
Ing. Leoš Váňa, Josef Prusek, Odborník v oblasti příslušného školského zařízení
– J. Poláková- ředitelka SVČ Opava, Zástupce určený ředitelem KÚ MSK,
Školní inspektor České školní inspekce, Tajemník - Hana Macášová, referentka
školství.
3. Ukládá zveřejnit konkurzní řízení na ředitele/ku Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace na úřední desce, v Moravskoslezském deníku a na web.
stránkách města Vítkova a KÚ MSK Ostrava.
4. Ukládá požádat ředitele KÚ MSK Ostrava o určení člena konkurzní komise za
KÚ MSK Ostrava.
5. Ukládá požádat Českou školní inspekci o určení člena konkurzní komise.
6. Ukládá pozvat členy konkurzní komise na konkurzní řízení ve dnech 21. 9.
a 10. 10. 2011 v 9,00 hod.

605/15

Bere na vědomí připomínky ředitelů škol ke koncepci budoucího Střediska volného
času Vítkov, příspěvková organizace.

606/15

1. Schvaluje prominutí platby penále povinného Jana Deszkaze bytem Vítkov,
Opavská 134 ve výši 15.967,- Kč.
2. Ukládá informovat povinného o usnesení RM.

607/15

1. Schvaluje nájemní smlouvu k bytu č. 03 vel. 2+1 „S“ ve Vítkově, ul. Švermova
č.p. 220 na dobu určitou jednoho roku s panem Ladislavem Bielým.
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Z: VFO
T: 8/2011

Z: VFO
T: 8/2011

Z: VOS
T: 17.8.2011
Z: VOS
T: 17.8.2011
Z: VOS
T: 17.8.2011
Z: VOS
T: 8/2011

Z: ŘSBF
T: 8/2011

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 03 vel. 2+1 „S“ ve Vítkově, ul.
Švermova č.p. 220 na dobu určitou jednoho roku s panem Ladislavem Bielým
bytem Vítkov, ul. Švermova č.p. 220.
608/15

1. Schvaluje Smlouvu o používání produktu „DÚ Portal“ za úplatu ve výši
833,-Kč vč. DPH za každý kalendářní měsíc trvání této smlouvy uzavřenou
mezi Městem Vítkov zastoupeným starostou města Ing.Pavlem Smolkou
a DEKRA Automobil a.s. Praha 4, Turkova 1001 zastoupená Ing.Miroslavem
Lhotákem místopředsedou představenstva a Ing.Iljou Němečkem členem
představenstva s platností od 1.9.201.
2. Pověřuje starostu města Ing.Pavla Smolku podpisem smlouvy.

Z: ŘSBF
T: 8/2011

Z: S.VOS
T: 8/2011

609/15

1. Pronajímá nebytové prostory – kulturní dům 1.poschodí ve Vítkově, o velikosti
169 m2 Lence Švánové, bytem Na sídlišti 699, Budišov nad Budišovkou na
dobu neurčitou s účinnosti od 1.9.2011 za účelem provozování diskotéky, nájem
1032,-Kč/m2/rok a každoroční navýšení o míru inflace předchozího roku.
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v 1.poschodí
budovy Kulturního domu ve Vítkově mezi Městem Vítkov, zastoupeným SBF
Vítkov a Lenkou Švánovou, bytem Na sídlišti 699, Budišov nad Budišovkou
s účinností od 1.9.2011
3. Ukládá ředitelce SBF Vítkov uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových Z: SBF
prostor s Lenkou Švánovou, bytem Na sídlišti 699, Budišov nad Budišovkou
T: 31.8.2011
s účinnosti od 1.9.2011.

610/15

Bere na vědomí Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Modernizace školního hřiště
s vybudováním relaxačních zón“ mezi Základní školou Vítkov, Opavská 22, okres
Opava, příspěvkovou organizací a Severomoravskou stavební společností, s.r.o.,
Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína, týkající se víceprací schválených
Regionální radou Moravskoslezsko ve výši 202 960,- Kč bez DPH.

611/15

1. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu: výkon činnosti
technického dozoru stavebníka na stavbě: „Stavební úpravy a půdní vestavba
hasičské zbrojnice ve Vítkově“ uchazeči Ing. Jaroslavu Brodskému,
Dostojevského 32, 746 01 Opava.
2. Schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Vítkov a Ing. Jaroslavem Brodským,
Dostojevského 32, 746 01 Opava, na zajištění výkonu technického dozoru na
stavbě: „Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“ za
celkovou smluvní cenu 47 000,- Kč bez DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s Ing. Jaroslavem
Z: S,VOS
Brodským, Dostojevského 32, 746 01 Opava, na zajištění výkonu technického
T: 8/2011
dozoru na stavbě: „Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve
Vítkově“.

612/15

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2011, jejímž předmětem
plnění jsou stavební práce projektu: „Plynofikace hnědouhelné kotelny Selská“,
uzavřené mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a společností I. G. B. Holding, a.s., Stodolní 4, 702 00 Ostrava.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne
Z: S,VOS
28.3. 2011, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce projektu: „Plynofikace T: 8/2011
hnědouhelné kotelny Selská“mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce7,
749 01 Vítkov a společností I. G. B. Holding, a.s., Stodolní 4, 702 00 Ostrava.

613/15

1. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na organizaci veřejné
zakázky dle zákona 137/2006 Sb., na dodavatele stavby: „Průmyslová zóna
Vítkov, ul. Dělnická“ uchazeči ITM, institut pro vzdělávání a poradenství,
s. r. o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00.
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2. Schvaluje mandátní smlouvu na zajištění organizace veřejné zakázky dle zákona
137/2006 Sb. na dodavatele stavby „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“
mezi Městem Vítkov a ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s. r. o.,
Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, za celkovou smluvní cenu 21 600,- Kč
včetně DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s ITM, institut pro
Z: S,VOS
T: 8/2011
vzdělávání a poradenství, s. r. o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, na
zajištění organizace veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb., na dodavatele
stavby: „Průmyslová zóna Vítkov, ul. Dělnická“.
614/15

1. Schvaluje dohodu o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování
vodního díla č. 00300-870/BSONP/FM/V/2011/D1 mezi Městem Vítkov
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem Ostrava,
28 října 169, PSČ 709 45.
2. Pověřuje starostu města podpisem dohody o uzavření dodatku ke smlouvě
Z: S,VOS
o nájmu a provozování vodního díla č. 00300-870/BSONP/FM/V/2011/D1 mezi T: 8/2011
Městem Vítkov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se
sídlem Ostrava , 28 října 169 , PSČ 709 45.

615/15

1. Revokuje usnesení rady města č. 344/7 ze dne 15.3.2011.
2. Bere na vědomí studii zpracovanou Ing. arch. Richardem Grodou na „ Půdní
vestavbu učeben – pav. A, ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava „.

616/15

1. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu: výkon činnosti
koordinátora BOZP na stavbě: „Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské
zbrojnice ve Vítkově“ uchazeči qdq services, s.r.o., Bílovecká 1162/167, 747 06
Opava.
2. Schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Vítkov a qdq services, s.r.o.,
Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava na zajištění výkonu koordinátora BOZP na
stavbě: „Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“ za
celkovou smluvní cenu 37 000,- Kč bez DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s qdq services, s.r.o.,
Z: S,VOS
Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava na zajištění výkonu koordinátora BOZP na T: 8/2011
stavbě: „Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“.

617/15

1. Schvaluje návrh zadávací dokumentace veřejných zakázek „Dynamický nákupní
systém dodávek elektrické energie pro město Vítkov“ a „Dynamický nákupní
systém dodávek zemního plynu pro město Vítkov“ dle přílohy č. 1 této zprávy
(Příloha č. 1 – zadávací dokumentace), s délkou trvání dynamického nákupního
systému čtyř let, přičemž jednotlivé veřejné zakázky v rámci dynamického
nákupního systému budou zadávány vždy jednou ročně na základě jednotlivých
výzev k podání nabídek, bez nutnosti jejich schválení Radou města Vítkova.
2. Schvaluje zahájení zadávací řízení oznámením otevřeného řízení o zavedení
DNS podle ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, na veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém dodávek elektrické
energie pro město Vítkov“ a „Dynamický nákupní systém dodávek zemního
plynu pro město Vítkov“.
3. Jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení (předběžných) nabídek, resp.
splnění kvalifikačních předpokladů, pro zařazení uchazečů do dynamického
nákupního systému „Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro
město Vítkov“ a „Dynamický nákupní systém dodávek zemního plynu pro
město Vítkov“ ve složení: Ing. Kuboň Zdeněk, Mgr. Blanka Váňová,
Ing. Smolka Pavel, JUDr. Panáček Tomáš, p. Němcová Taťána a náhradníky ve
složení: p.Blažková Ludmila, Mgr. Piskovský Pavel, Mgr. Špoková Miluše,
Mgr. Buksová Barbara, p. Klega Jaroslav.
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4. Ukládá předložit RM ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně návrhu
smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku: „Dynamický nákupní
systém dodávek elektrické energie pro město Vítkov“ a „Dynamický nákupní
systém dodávek zemního plynu pro město Vítkov“.
618/15

Z: VOS
T: 11/2011

Schvaluje zahájení projednávání územního plánu opatření o stavební uzávěře za
účelem zákazu provádění nových staveb ubytoven, změn účelu užívání objektů na
ubytovny a rozšiřování kapacit ubytoven pro celé území města Vítkova a jeho
místních částí do doby nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým bude
vydán územní plán Vítkova.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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