USNESENÍ
77. schůze Rady města Vítkova konané dne 28. srpna 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2846/77 do č. 2914/77)
Rada města:
2846/77
Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2847/77 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o investiční dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu v souladu s programem
8. Výzvy MAS Opavsko IROP – Sociální služby 2018 v návaznosti na výzvu
ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD, na projekt
„Zvýšení dostupnosti sociálních služeb“. V případě získání dotace se město Vítkov
bude finančně podílet na financování projektu, což bude činit 5 % z přímých
nákladů projektu.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit 100% předfinancování koupě automobilu
z Integrovaného regionálního operačního programu v souladu s programem 8.
Výzvy MAS Opavsko IROP – Sociální služby 2018 v návaznosti na výzvu ŘO
IROP č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD, na projekt
„Zvýšení dostupnosti sociálních služeb“.
2848/77

2849/77

1. Schvaluje zastupitelům odprodej notebooků, které používali ve volebním období
2014-2018 za cenu 1500,- Kč.
2. Ukládá realizovat odprodej notebooků zastupitelům dle jejich zájmu.

Z: VOVS,VFO
T: 30.11.2018

1. Ukládá právníkovi města Mgr. Eduardovi Vimmerovi jednat s firmou Galileo
Corporation s.r.o., Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov o bodu č. 8 – OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI ve zpracovatelské smlouvě upravující vzájemná práva
a povinnosti při zpracování osobních údajů (GDPR) na webech města.

Z: Vimmer E.
T: 17/9/18

2850/77 1. Bere na vědomí Návrh „Pravidel participativního rozpočtu Zdravého města Vítkova
na rok 2019“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit „Pravidla participativního rozpočtu
Zdravého města Vítkova na rok 2019“.
2851/77

Bere na vědomí návrh programu Dne města – Vítkov 2019.

2852/77

Bere na vědomí zprávu o řešení bezbariérových prostor sloužících pro setkávání
a volnočasové aktivity seniorů ve Vítkově.

2853/77

Bere na vědomí zprávu o možnosti podání individuální žádosti na finanční

zabezpečení projektu „Jan Zajíc – 2019“.
2854/77

Bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2018.

2855/77

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města
na II. pol. roku 2018 v celkové výši 160 000,-Kč vybraným subjektům
dle přílohy č. 1, s upřesněním účelu využití.

2856/77

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.

2857/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o.
o příspěvek ve výši 900 tis. Kč na zalesňování z Fondu obnovy lesního
hospodářství.
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2858/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o.
o navýšení příspěvku ve výši 400. tis. Kč na provoz koupaliště.

2859/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o.
o navýšení příspěvku ve výši 1,1 mil. Kč na čistotu města.

2860/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Mateřské školy Vítkov p. o. o poskytnutí
účelového investičního příspěvku ve výši 700 tis. Kč na vybudování 3D hřiště
ve dvoře školky na ul. Opavská.

2861/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Správy bytového fondu města Vítkova, p. o.
o navýšení příspěvku ve výši 100 tis. Kč na údržbu areálu na Podhradí.

2862/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Správy bytového fondu města Vítkova, p. o.
o navýšení investičních výdajů ve výši 380 tis. Kč na Rekonstrukci jímky
u obytného domu v Klokočově čp. 208.

2863/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o.
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč
na dofinancování plánovaných akcí.

2864/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o.
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 19.209 Kč na podíl
města na polské účastníky akce „Společně na hory“ dle usnesení ZM.

2865/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Střediska volného času Vítkov, p. o. o poskytnutí
souhlasu s přijetím dotace na projekt Polytechnika v SVČ Vítkov a jejím
předfinancováním.

2866/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Střediska volného času Vítkov, p. o. o příspěvek
ve výši 45 tis. Kč na dofinancování opravy schodiště sokolovny.

2867/77

Doporučuje ZM vyhovět žádosti Střediska volného času Vítkov, p. o. o příspěvek
ve výši 38 tis. Kč na zakoupení dvou plechových garáží (jedna pro JSDH a jedna
pro SVČ).

2868/77

Doporučuje ZM prodat pozemky, popř. jejich části, parc. č. 1544 zahrada,
parc. č. 1545 ostatní plocha, parc. č. 1546 ostatní plocha a parc. č. 1547 zahrada
v kat. území Vítkov Ing. Čeňku Gintarovi, nar. 22. 8. 1958, bytem Dreyerova
626/3, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, jako pozemky u RD žadatele čp. 107
na Zemědělské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/ m2,
dle varianty II.

2869/77

Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 80/1 trvalý travní porost a
parc. č. 78/1 trvalý travní porost o souhrnné výměře cca 2.000 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova
jako pozemek k výstavbě rodinného domu za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2
a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou
vypočteny jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím,
že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími.

2870/77

Doporučuje ZM projednávat žádost Štěpána Hutníka, nar. 26. 9. 1964, bytem
Švermova 248, 749 01 Vítkov, Radka Solaře, nar.13. 3. 1975, bytem Oderská 891,
749 01 Vítkov, a Dagmar Solařové, nar. 2. 1. 1958, bytem Selská 340, 749 01
Vítkov, o prodej pozemku parc. č. 804/3 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr o
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výměře 157 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů za odhadní cenu.
2871/77

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře cca 150 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 121
ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 250,-/m2, dle důvodové zprávy.

2872/77

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov
jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 144E ve Vítkově – Podhradí,
chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle důvodové
zprávy.

2873/77

Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2250/1, a to dle geometrického
plánu č. 608-164/2016 parc. č. 2250/7 trvalý travní porost o výměře 696 m2
v kat. území Klokočov u Vítkova, za účelem výstavby rodinného domu, a to i
za podmínky, že město bude muset z důvodu změny územního plánu tento
pozemek vrátit Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3,
IČ 01312774, DIČ CZ01312774, prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava.

2874/77

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti“.

2875/77

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích
parc. č. 401/1 ostatní plocha, parc. č. 412/1 zahrada a parc. č. 430/1 ostatní plocha
v kat. území Vítkov za účelem vybudování přeložky dvou tras účastnických
kabelů dotčených rekonstrukcí ul. Poštovní a zatrubnění potoku Čermná
ve Vítkově v rámci stavby „Vítkov, silnice III/4429, přel. SEK“, kdy Město
Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. Česká telekomunikační
infrastruktura a. s.,
sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063,
DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a. s.,
se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680,
DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné moci společnosti K.V.Z.
spol. s r.o., se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00546178,
DIČ: CZ00546178, zastoupená na základě plné moci Jiřím Králíčkem, bude
oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada bude stanovena znaleckým
posudkem.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu přeložky dvou tras
účastnických kabelů dotčených rekonstrukcí ul. Poštovní a zatrubnění potoku
Čermná ve Vítkově v rámci stavby „Vítkov, silnice III/4429, přel. SEK“,
v pozemcích parc. č. 401/1 ostatní plocha, parc. č. 412/1 zahrada a parc. č. 430/1
ostatní plocha v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemku a a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., sídlo: Olšanská
2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063,
zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a. s., se sídlem
Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680,
DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné moci společnosti K.V.Z.
spol. s r. o., se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00546178,
DIČ: CZ00546178, zastoupená na základě plné moci Jiřím Králíčkem,
bude oprávněným z věcného břemene, jako stavebníkem.
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3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu,
jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro
stavbu přeložky dvou tras účastnických kabelů dotčených rekonstrukcí
ul. Poštovní a zatrubnění potoku Čermná ve Vítkově v rámci stavby „Vítkov,
silnice III/4429, přel. SEK“, v pozemcích parc. č. 401/1 ostatní plocha,
parc. č. 412/1 zahrada a parc. č. 430/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov.

Z: VFO
T: 09/2018

4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu
o právu umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, mezi Městem Vítkovem,
jako vlastníkem pozemku, a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063,
DIČ: CZ04084063, zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a. s.,
se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 25788680,
DIČ: CZ25788680, zastoupená na základě plné moci společnosti K.V.Z.
spol. s r. o., se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00546178,
DIČ: CZ00546178, zastoupená na základě plné moci Jiřím Králíčkem, jako
stavebníkem, v pozemcích parc. č. 401/1 ostatní plocha, parc. č. 412/1 zahrada
a parc. č. 430/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování přeložky
dvou tras účastnických kabelů dotčených rekonstrukcí ul. Poštovní a zatrubnění
potoku Čermná ve Vítkově v rámci stavby „Vítkov, silnice III/4429, přel. SEK“,
dle přiloženého návrhu smlouvy.
2876/77

1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemcích
parc. č. 1350/7 ostatní plocha a parc. č. 1420 ostatní plocha v kat. území Vítkov
za účelem vybudování rozšíření podzemního kabelového vedení kNN v rámci
stavby „Vítkov, parc. č. 1350/17, rozšíření 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 ze dne 5. 4. 2018, evid. č. PM/II-231/2018, spol.
ELHAPRO s. r. o., se sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČ: 03978249,
DIČ: CZ03978249, bude oprávněným z věcného břemene. Jednorázová náhrada
bude stanovena znaleckým posudkem.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu rozšíření podzemního
kabelového vedení kNN v rámci stavby „Vítkov, parc. č. 1350/17, rozšíření
kNN“, v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní plocha a parc. č. 1420 ostatní plocha
v kat. území Vítkov 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
ze dne 5. 4. 2018, evid. č. PM/II-231/2018, spol. ELHAPRO s. r. o., se sídlem
Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČ: 03978249, DIČ: CZ03978249, jako
stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu,
jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro
stavbu rozšíření podzemního kabelového vedení kNN v rámci stavby „Vítkov,
Z: VFO
parc. č. 1350/17, rozšíření kNN“, v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní plocha a
T: 09/2018
parc. č. 1420 ostatní plocha v kat. území Vítkov.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, smlouvu o
právu umístit a provést stavbu, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí, 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 ze dne 5. 4. 2018, evid. č. PM/II-231/2018, spol.
ELHAPRO s. r. o., se sídlem Opavská 315, 747 33 Oldřišov, IČ: 03978249,
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DIČ: CZ03978249, jako stavebníkem, v pozemcích parc. č. 1350/7 ostatní plocha
a parc. č. 1420 ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem vybudování rozšíření
podzemního kabelového vedení kNN v rámci stavby „Vítkov, parc. č. 1350/17,
rozšíření kNN“, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2877/77

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Věcná břemena“.

2878/77

Bere na vědomí zprávu Návrhy na cyklostezky „Balaton“ a „Lesní Albrechtice“.

2879/77

1. Bere na vědomí zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická – Polní,
určené k výstavbě rodinných domů.
2. Ukládá předložit zprávu o postupu prací v lokalitě ul. Těchanovická – Polní,
určené k výstavbě rodinných domů.

Z: VFO,VOS
T: 2/2019

3. Jmenuje členy komise pro výběr kupujícího obálkovou metodou ve složení:
Ing. Pavel Smolka, Mgr. Oldřich Huška, Lenka Sonnková, Josef Prusek,
Ing. René Kyšák.
2880/77

1. Rozhodla propachtovat pozemek parc. č. 1379 zahrada o výměře 462 m2 v k. ú.
Vítkov, jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat pozemek parc. č. 1379 zahrada o výměře
462 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 9/2018

2881/77

1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Marcelem Koláčkem, nar.
13. 7. 1987, bytem Vítkov 3, Klokočov 208, na pronájem části pozemku parc. č.
2138/13 zahrada o výměře 260 m2, v k. ú. Klokočov 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 31. 10. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření Z: S, VFO
T: 10/2018
smlouvy platnosti.

2882/77

1. Revokuje usnesení RM č. 2691/73 ze dne 5.6.2018:
„1. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. V nájemní smlouvy uzavřené
dne 21. 5. 2012 mezi Městem Vítkov a Leopoldem Šafaříkem, nar. 12. 4. 1958,
bytem Opavská 912, 749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1327
trvalý travní porost o výměře 240 m2 v k. ú Vítkov jako zahrádku s drobnou
stavbou, s účinnosti ke dni 31. 10. 2018.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní
porost o výměře 240 m2 v k. ú. Vítkov jako zahradu za cenu 3,- Kč/m2/rok ,
na dobu neurčitou.
3. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.“
2. Souhlasí se zpětvzetím výpovědi.
3. Bere na vědomí pokračování dosavadního nájemního vztahu za stávajících
podmínek.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

2883/77

2884/77

1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
17. 1. 2011 mezi Městem Vítkovem a manž. Milanem a Ivanou Juřínkovými,
prvý nar. 19. 2. 1967 a druhá nar. 20. 3. 1967, oba bytem Vítkov, Lhotka 24,
ke dni 31. 8. 2018.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 26/1 ostatní plocha o
výměře 130 m2, parc. č. 658 ostatní plocha o výměře 35 m2, 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.
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vymáhání dlužné částky po Martinu
Friedlovi, bytem Foerstrova 712, 738 01 Frýdek - Místek, ve výši 11 040,- Kč,
vzniklou nedoplatkem nájemného za rok 2018 vyplývající z nájemní smlouvy.
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Z: S, VFO
T: 9/2018

Z: VFO
T: 9/2018

2. Schvaluje vymáhání dlužné částky za nájemné z pronájmu pozemku dlužníka
Martina Friedla, bytem Foersterova 712, 738 01 Frýdek – Místek, vzniklou
nedoplatkem nájemného za rok 2018 vyplývající z nájemní smlouvy, dle
důvodové zprávy, prostřednictvím pracovníka FO, úseku centrální evidence
pohledávek.
3. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. VIII. nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 6.
2005 mezi Městem Vítkov a Martinem Friedlem, nar. 8. 4. 1976, bytem
Foerstrova 712, 738 01 Frýdek - Místek, na pronájem pozemku parc. č. 2904
zahrada o výměře 1104 m2 v k. ú Vítkov jako pozemek k rekreaci, tvořící
jednotný funkční celek s chatou , s účinnosti ke dni 31. 12. 2018.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

Z: VFO
T: 10/2018

Z: VFO
T: 12/2018

2885/77

Doporučuje schválit změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 8/2018 dle přílohy
č. 1 v celkové výši – 1 297 362,97 Kč.

2886/77

Bere na vědomí předložený dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č. 0317583419/LCD
na realizaci III. etapy městské skládky mezi Městem Vítkov, IČ 00300870, se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem
140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62.

2887/77

Souhlasí s odkupem 2 ks sloupů veřejného osvětlení označených v přiloženém
situačním plánku číslem 1 a 2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s podmínkou
zachování městského veřejného osvětlení na nových sloupech v majetku ČEZ
Distribuce.

2888/77

1. Rozhodla poskytnou individuální dotaci ve výši 14,8 tis. Kč na projekt „Pronájem
malého sálu KD na cvičení seniorů s cvičitelkou a cvičebními pomůckami“ Svazu
postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – základní organizací Vítkov,
Budišovská 877, IČ 75029898.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14,8 tis. Kč na projekt „Pronájem
malého sálu KD na cvičení seniorů s cvičitelkou a cvičebními pomůckami“
uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a
Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – základní organizací
Vítkov, Budišovská 877, IČ 75029898.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do
konce října 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace pro zavinění žadatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o schválení Z: VFO
T: 10/2018
poskytnutí dotace platnosti.

2889/77

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za 1.
pololetí 2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.

Z: VOS
T: 3/2019

2890/77

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ:00037494 za 1. pololetí 2018.
Z: VOS
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.
T: 3/2019

2891/77

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. na projekt „Sociální bydlení –
Komenského 146, Vítkov“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. na projekt „Sociální bydlení –
Švermova 220, Vítkov“.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, výzva č. 80
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Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. na projekt „Sociální bydlení –
Lesní 147, Vítkov“.
2892/77

1. Schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění tří dotačních projektů u
akce „Sociální bydlení ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČ 00300870 a jk grant, s. r. o., Ratibořská 169, 746 01 Opava, IČ
03098761.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění tří dotačních
projektů u akce „Sociální bydlení ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a jk grant, s. r. o., Ratibořská 169, 746 01
Z: S, VOS
Opava, IČ 03098761
T: 09/2018

2893/77

1. Bere na vědomí informaci o řešení a předpokládaných nákladech na rekonstrukci
hřiště ZŠaG ve Vítkově dle důvodové zprávy.
2. Bere na vědomí informaci o vybudování spojovacího krčku mezi budovami školy
ZŠaG Vítkov dle důvodové zprávy.

2894/77

1. Bere na vědomí informaci SBF Vítkov zajistit provedení posouzení vhodnosti
instalace elektronických požárních hlásičů a detektorů plynu v bytech a
v bytových domech ve vlastnictví města Vítkova, včetně doporučení minimálních
počtů jednotlivých druhů hlásičů.
2. Ukládá SBF Vítkov zajistit nákup a instalaci 16-ti kusů detektorů plynu
Z: ŘSBF
s umístěním dle důvodové zprávy.
T: 09/2018

2895/77

Souhlasí se závěry a doporučeními z 5. jednání dopravní komise dne 9.8.2018.

2896/77

Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na projekt „Polytechnika
v SVČ Vítkov“ z Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši
1.120.660,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892.

2897/77

Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na projekt „Šablony II.“
z Operačního programu Výzkum, vývoj a zdělávání – Šablony II. v celkové výši
702.231,- Kč pro SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892.

2898/77

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury v rámci programu na výstavu nebo opravu cyklistických
stezek nebo zřizování jízdních pruhu pro cyklisty pro rok 2019, na projekt
„Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“.

2899/77

Bere na vědomí 1. předpoklad nákladů na zprovoznění sportovní haly, pavilonů č. 5
a č. 8 v areálu bývalého učiliště na Podhradí dle důvodové zprávy.

2900/77

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje a podpory sportu
ve městě Vítkov na období 2018 až 2022 dle důvodové zprávy.

2901/77

Doporučuje zastupitelstvu města vyřadit nepotřebný majetek nad 20 tis. Kč/ks od TS
Vítkov, p.o., se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 a to: plynové topení
v pořizovací hodnotě 64 728,80 Kč inv.č.: 4-537-65.

2902/77

1.Schvaluje smlouvu číslo: 18 SOP 01 4121434204 o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
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2. Ukládá podepsat Smlouvu číslo: 118 SOP 01 4121434204 o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a ČEZ Distribuce, Z: S,VOS
a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
T: 08/2018
2903/77 Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na realizaci akce „Výstavba
chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“ (ISPROFOND
5817510175).
2904/77 1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Výstavba chodníků a
autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“, jehož předmětem je změna ceny a
rozsahu díla, mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ
00300870 a firmou BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ
02657392.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce
„Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská, mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ 02657392, a to poté až Z: S,VOS
bude schválen změnový list poskytovatelem dotace.
T: 09/2018
2905/77

1.Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Zpracování PD pro stavbu:
„Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově na základě provedeného průzkumu trhu.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování PD pro stavbu: „Kamenná hřbitovní

zeď ve Vítkově“ s Ing. Tomášem Ryžem, 747 55 Jezdkovice 37,
IČ 75863243, za celkovou smluvní cenu 136 500,- Kč vč. DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na zpracování PD pro stavbu:
„Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově“ mezi Ing. Tomášem Ryžem, 747 55
Jezdkovice 37, IČ 75863243 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Z: S,VOS
T: 08/2018
Vítkov.
2906/77

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 23.8.2018.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 23.8.2018.

2907/77

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2018.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.

Z: VOS
T: 03/2019

2908/77

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov
příspěvkové organizace za I. pololetí 2018.
Z: VOS
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.
T: 03/2019

2909/77

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace za I. pololetí 2018.
Z: VOS
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2018.
T: 03/2019

2910/77

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti komise SPOD a pracovních skupin
komunitního plánování sociálních služeb za období od 1.11.2017 do 10.8.2018.
2. Schvaluje peněžní dary členům komise a pracovních skupin dle návrhů
obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům komise a pracovních skupin dle návrhu
obsažených v důvodové zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činností komise SPOD a pracovních skupin KPSS
za období od 10.8.2018 do 31.10.2019, včetně návrhů odměn.
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Z: VVS
T: 10/2018
Z: předsedové a
zapisovatelé
komisí
T: 10/2019

2911/77 Ukládá zajistit 22 ks dárkových poukazů v hodnotě 500,- Kč pro oddíl mažoretek,
a slečnu Elišku Cihlářovou – TJ Klokočov, oddíl boxu. Poukazy budou předány
na zasedání zastupitelstva města, jako poděkování za dosažení výborných
soutěžních výsledků.

Z: VOVS
T: 29.8.2018

2912/77 Souhlasí se stavbou dle projektu „Zajištění a zpřístupnění opuštěného důlního díla štoly
Carl“.
2913/77 1.Souhlasí se zpřístupněním a zapůjčením areálu bývalého Středního odborného učiliště
ve Vítkově-Podhradí Policii ČR na 11. září 2018, pro potřeby jednorázového výcviku
příslušníků PČR.
Z: 1.MS
2.Ukládá informovat Policii ČR.
T: 31.8.2018
2914/77 1.Ukládá odboru služeb podstoupit podnět pana V. Tomeše k prošetření podezření
porušení zákona č. 561/2004 Sb., ze dne 17.8.2018 České školní inspekci.
2.Ukládá vyrozumět pana V. Tomeše o podstoupení podnětu České školní inspekci.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
1.místostarosta
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Z: 1.MS
T: 3.9.2018

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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