USNESENÍ
12. schůze Rady města Vítkova konané dne 21. května 2019 v kanceláři starosty města
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 438/12 do č. 444/12)
Rada města:
438/12 1. Schvaluje smlouvu o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání – na
zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu – mezi Městem
Vítkov a Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21,
749 01 Vítkov.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu zájemců při
centralizovaném zadávání – na zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a
zemního plynu – mezi Městem Vítkov a Správou bytového fondu Vítkov, příspěvková Z: S, VOS
T: 05/2019
organizace, Opavská 21, 749 01 Vítkov.
439/12 1. Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zpracování
žádosti o dotaci a kompletní administrace projektu Přívětivý úřad Vítkov“ v souladu
s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a s vnitřním předpisem
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby:
„Zpracování žádosti o dotaci a kompletní administrace projektu Přívětivý úřad Vítkov“
v pořadí:
1. uchazeč: Project Assistance, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, IČ 08089612.
Dle přiloženého výběru nejvhodnější nabídky.
3. Schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění kompletní administrace projektu „Přívětivý úřad
Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a
firmou Project Assistance, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, IČ 08089612, za
celkovou smluvní cenu 340.000 Kč vč. DPH.
4. Pověřuje starostu města podpisem Příkazní smlouvy na zajištění kompletní administrace
projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a firmou Project Assistance, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno –
Veveří, IČ 08089612.
5. Ukládá provést rozpočtové opatření na pokrytí nákladů na administraci projektu v roce
2019.

Z: VOS
T: 06/2019
Z: VFO
T: 06/2019

440/12 1. Bere na vědomí požadavek OVS na nákup služebního vozidla jako výměnu za stávající
služební vozidlo Thalia SPZ 3T3 6968.
2. Schvaluje nákup nového služebního vozidla do výše 300tis.Kč na základě výběru a
schválení typu vozidla vedením města a v souladu s vnitřní směrnicí č. 7/2017 – Závazná
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platných od 1.11.2017.
3. Ukládá starostovi města na základě rozhodnutí vedení města podepsat smlouvu o nákupu
nového služebního vozidla.

Z: S, VOVS
T: 6/2019

441/12 1. Schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Energetické
úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek včetně schválení zadávací dokumentace a obchodních podmínek.
2. Zřizuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na vyhodnocení veřejné zakázky „Energetické úspory veřejného
osvětlení ve Vítkově – III. etapa.
3. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Pavel
Smolka, starosta města, Ing. Kuboň Zdeněk, vedoucí odboru služeb, Ing. Mikulová Marie,
investiční technik, Mgr. Petr Franěk, ředitel Technických služeb města Vítkova, Marek
Kittel, technický dozor stavebníka a náhradníky ve složení: Mgr. Martin Šrubař,
místostarosta města, Ing. Michaela Kaspříková, referent odboru služeb, Ivan Petřík,
zástupce Technických služeb města Vítkova, František Putko, referent odboru služeb, Ing.
Václav Říčný, zastupitel města.
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4. Ukládá předložit Radě města Vítkova ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně
návrhu smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „Energetické úspory
veřejného osvětlení ve Vítkově – III. etapa.
442/12 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7 tis. Kč na zajištění oslav 50. výročí
založení profesionální stanice ve Vítkově uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Vítkov,
Hasičská 266 Vítkov, IČ 66738881.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do 15. června
2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení rady města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
3. Ukládá finančnímu odboru zařadit tuto dotace ve výši 7 tis. Kč do rozpočtu města.
443/12 1. Schvaluje Smlouvu o umožnění výcviku záchranných psů mezi Městem Vítkov a
Záchranným kynologickým týmem ČR, z.s., IČO 04846010, se sídlem Medlov 109,
783 91 Medlov.
2. Ukládá podepsat smlouvu o umožnění výcviku záchranných psů mezi
Městem Vítkov a Záchranným kynologickým týmem ČR, z.s., IČO 04846010, se sídlem
Medlov 109, 783 91 Medlov.

Z: VOS
T: 06/2019

Z: VFO
T:6/2019
Z: VFO
T: 06/2019

Z: S,VOS
T: 5/2019

444/12 1. Souhlasí na základě žádosti Spolku Zálužné s umístěním břidlicového bloku s pamětní
deskou na pozemku p.č. 676/23 v k.ú. Nové Těchanovice.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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