USNESENÍ
28. schůze Rady města Vítkova konané dne 10. března 2020 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1035/28 do č. 1057/28)
Rada města:
1035/28 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1036/28

1037/28

1038/28

1039/28

1040/28

1. Schvaluje Smlouvu o spolupráci (třídění a recyklace odpadů v rámci Dne města –
Vítkov 2020 za účelem získání certifikace Čistý festival) mezi městem Vítkov
a MamiArt s.r.o., Politických obětí 118, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28611390.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč o.p.s. DĚCKO, IČO 25844521,
Komenského 64, 747 41 Nový Jičín na provoz svozové skupinové dopravy dětí
s těžším zdravotním postižením do školy.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000, - Kč mezi Městem Vítkov,
se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a DĚCKO, o.p.s., IČO 25 84 45 21
Komenského 64, 747 41 Nový Jičín na provoz svozové skupinové dopravy dětí
s těžším zdravotním postižením do školy.
3. Ukládá podepsat smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a DĚCKO,
o.p.s., IČO 25 84 45 21, Komenského 64, 747 41 Nový Jičín.
4. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 10.000,- Kč na účet o.p.s. Děcko, o.p.s.

Z: S,VOK
T: 3/2020

Z: VOSV
T: 4/2020
Z: VOSV
T: 5/2020

1. Schvaluje Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2020, který je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
2. Ukládá starostovi města Vítkova zajistit realizaci kontrolních činností v I. pololetí
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. Ukládá oznámit ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Vítkov, jaké
plánované kontrolní akce budou v I. pololetí roku 2020 v jejich příspěvkové
organizaci realizovány.
4. Ukládá oznámit příjemcům a žadatelům o veřejnou finanční podporu, jaké
plánované kontrolní akce budou v I. pololetí roku 2020 v jejich sídle realizovány.
5. Ukládá předložit radě města zprávu o výsledcích finančních kontrol za I. pololetí
roku 2020

Z: S,VFO
T: 2020
Z: S,VFO
T: 2/2021

6. Ukládá uveřejnit obecné informace o výsledcích finančních kontrol za I. pololetí
roku 2020 na internetových stránkách města Vítkova.

Z: S,VFO
T: 2/2021

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 4/2020 dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy č. 1.

Z: S,VFO
T: 2020
Z: S,VFO
T: 2020

Z: VFO
T: 3/2020

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Technické služby města
Vítkova, p. o., IČO: 0037494, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku
2.747.000, -- Kč.
2. Ukládá informovat ředitele Technických služeb Vítkov, p. o., o změně závazného
Z: VFO
T: 3/2020
ukazatele.
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1041/28

1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
13. 3. 2006, dod. č. 1 ze dne 26. 9. 2012, dod. č. 2 ze dne 16. 1. 2013, dod. č. 3 ze
dne 25. 1. 2016 a dod. č. 4 ze dne 25. 9. 2017 mezi Městem Vítkovem a
, nar.
, bytem
ke dni 18. 1. 2020
z důvodu úmrtí nájemce.
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 8 ostatní plocha o výměře 40 m2 jako
pozemek k parkování osobního auta, za cenu 3,- Kč/m2 + DPH v základní sazbě a
60 m2 jako pozemek zastavěný kotcem pro psa a umístění hospodářské budovy, za
cenu 7,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov, na dobu určitou do 31. 12. 2020.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 8 ostatní plocha o výměře Z: VFO
T: 3/2020
40 m2 jako pozemek k parkování osobního auta, za cenu 3,- Kč/m2 + DPH
v základní sazbě a 60 m2 jako pozemek zastavěný kotcem pro psa a umístění
hospodářské budovy, za cenu 7,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov, na dobu určitou do
31. 12. 2020.

1042/28

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 981/27 ze dne 18. 2. 2020 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, IČ
, DIČ
, se sídlem
, na pacht:
parc. č. 137/6 orná půda o výměře 978
parc. č. 137/7 orná půda o výměře 1116
parc. č. 255/3 trvalý travní porost o výměře 2707
parc. č. 255/4 trvalý travní porost o výměře 1331
parc. č. 255/5 trvalý travní porost o výměře 7447
parc. č. 270/1 trvalý travní porost o výměře 7088
parc. č. 951 trvalý travní porost o výměře 1268
vše v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky k zemědělskému hospodaření, za cenu
1200,- Kč /ha/rok + DPH v zákonné sazbě, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 5. 2020. Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření pachtovní smlouvy, pozbude usnesení RM
T: 5/2020
o uzavření smlouvy platnosti.

1043/28

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 980/27 ze dne 18. 2. 2020 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
3, bytem
, na pacht pozemků parc. č. 347/1 zahrada o výměře
1567 m2 a parc. č. 347/2 ostatní plocha o výměře 1234 m2, oba v k. ú. Klokočov
u Vítkova, za cenu 500,- Kč/ha/rok, jako pastviny pro ovce, na dobu neurčitou,
přičemž výsledné pachtovné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,Kč/rok, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 4. 2020.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.

1044/28

1. Schvaluje Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro
poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům
škol a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov s účinností od 1.4. 2020.
2. Schvaluje Platový výměr ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvková organizace, IČ 70996288, Mgr. Miluši Špokové, s účinností od
1.4.2020.
3. Schvaluje Platový výměr ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace,
IČ 73214892, se sídlem Bezručova 585, Ing. Šárce Medunové, s účinností od
1.4.2020.

1045/28

1. Ukládá předat ředitelům škol a školského zařízení Zásady pro stanovení
tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku,
zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
Městem Vítkov s účinností od 1.4.2020.
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Z: VFO
T: 4/2020

Z: VOS
T: 3/2020

2. Ukládá předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvková organizace, IČ 70996288, Mgr. Miluši Špokové, s účinností
od 1.4.2020.
3. Ukládá předat platový výměr ředitelce Střediska volného času, příspěvková
organizace, IČ 73214892, se sídlem Bezručova 585, Ing. Šárce Medunové,
s účinností od 1.4.2020.
1046/28

Z: VOS
T: 3/2020
Z: VOS
T: 3/2020

1. Bere na vědomí zprávu o stavu bytového domu Oderská 182 ve Vítkově včetně
sousedícího skalního masivu.
2. Ukládá vyhledat náhradní byty pro nájemníky bytového domu Oderská 182

Z: VOS
T: 4/2020
3. Ukládá zahájit řízení o odstranění stavby bytového domu Oderská 182.
Z: ŘSBF
T: 8/2020
4. Ukládá zpracovat studii zabezpečení bezpečnosti skalního masivu na ulici Oderské. Z: VOS
T: 4/2020
1047/28

1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 27. 2. 2020.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 27. 2. 2020,
kromě bodu č. 3/1(nezavazovat se k přidělení bytu 3+1), kromě bodu č. 3/10.

1048/28

1. Rozhodla o vyhlášení záměru vypůjčit a bezplatně dočasně užívat v oploceném
areálu bývalé Střední školy Podhradí pozemky, jejichž součástí jsou stavby budov
a komunikací za účelem školení, výcviku, zkoušek a soutěží se zaměřením na
záchranné, pachové a jiné práce související s využitím psů ke služebním účelům
a pro IZS.
2. Ukládá zveřejnit záměr vypůjčit a bezplatně dočasně užívat v oploceném areálu
bývalé Střední školy Podhradí pozemky, jejichž součástí jsou stavby budov
a komunikací za účelem školení, výcviku, zkoušek a soutěží se zaměřením na
záchranné, pachové a jiné práce související s využitím psů ke služebním účelům
a pro IZS.

1049/28

1. Bere na vědomí písemný návrh pronájmu areálu minigolfu na Husově ul. na
pozemku parc.č. 2146/5 k.ú. Vítkov, podaný
,
, IČ:
.
2. Ukládá předložit návrh smlouvy o pronájmu areálu minigolfu na Husově ul. na
pozemku parc.č. 2146/5 k.ú. Vítkov mezi Střediskem volného času Vítkov, p.o.
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ:73214892 a
,
, IČ:
.
3. Ukládá zahájit poptávkové řízení na projektanta pro demolici a výstavbu zázemí
minigolfu (WC, restaurace).
4. Ukládá zahájit poptávkové řízení na projektanta pro rekonstrukci minigolfového
hřiště.

1050/28

1. Bere na vědomí žádost zhotovitele o prodloužení dílčího termínu plnění – dodání
stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu
přes potok Čermná, Vítkov“.
2. Rozhodla, že nenastaly důvody pro stanovení uplatnění sankce vůči zhotoviteli
MSS – projekt, s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, vzniklé
z nedodržení posledního dílčího termínu předání díla – dodání stavebního povolení
a dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu přes potok Čermná,
Vítkov“ stanoveného Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace stavby „Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov“ do 30. 9.
2018 a do 15. 10. 2018, a to z důvodů zdržení vinou třetí strany, které zhotovitel
nemohl ovlivnit, a tím tedy nelze penalizaci vyčíslit.
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Z: VOS
T: 3/2020

Z:
VOS,ŘSVČ
T: 4/2020
Z:
VOS,ŘSVČ
T: 3/2020
Z:
VOS,ŘSVČ
T: 3/2020

1051/28

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Sociální bydlení –
Švermova 220, Vítkov“, jehož předmětem je vyčíslení víceprací a méněprací, se
zhotovitelem FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, 742 72
Mořkov, IČ 28632761 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla
Z: VOS
„Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“, jehož předmětem je vyčíslení víceprací T: 4/2020
a méněprací, se zhotovitelem FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového
Jičína 207, 742 72 Mořkov, IČ 28632761 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870.

1052/28

1. Schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatele pro příjemce dotace
z programu Podpora bydlení 2016-2020, výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku: „Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická,
Vítkov“, v pořadí:
1. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
2. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava,
IČ: 25606468
3. Sdružení lokalita Těchanovická, Vítkov – Lesostavby – STAMEX
Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 45193118
4. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ:26177005
5. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Jinonice - Praha 5, IČ: 60838744
TALPA – RPF s.r.o., Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky,
IČ: 64615391
dle přiloženého zápisu z jednání hodnotící komise.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Technická infrastruktura pro výstavbu
RD - lokalita Těchanovická, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51,
792 01 Bruntál, IČ: 62360213, za celkovou smluvní cenu 12 470 643,- Kč bez
DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na realizaci akce „Technická
Z: VOS
infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov“ mezi Městem
T: 4/2020
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností KARETA
s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, za celkovou smluvní cenu
12 470 643,- Kč bez DPH., a to po uplynutí zákonných lhůt. Pokud v této době
nebude uzavřena s dodavatelem smlouva, nastupuje ve schváleném pořadí další
uchazeč za stejných smluvních podmínek.

1053/28

1. Souhlasí se zařazením správního území města Vítkova do území působnosti Místní
akční skupiny Opavsko z. s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS Opavsko na období 2021 – 2027.
2. Bere na vědomí že zařazením do území působnosti MAS Opavsko městu nevznikají
finanční závazky vůči MAS Opavsko ani jiným subjektům.
3. Ukládá informovat MAS Opavsko z. s.
Z: MS
T: 3/2020

1054/28

1. Rozhodla o přijetí daru techniky, za účelem dovybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 70.785,- Kč, dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Vítkovem o darování techniky, za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 70.785,- Kč, dle důvodové zprávy.
3. Pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy uzavřené mezi
Z: S,VOVS
Moravskoslezským krajem a Městem Vítkovem o darování techniky, za účelem
T: 3/2020
dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě
70.785,- Kč, dle důvodové zprávy.
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1055/28

1056/28

1057/28

1. Schvaluje Smlouvu o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace ve
Vítkově mezi městem Vítkov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava, a.s., se sídlem 28. Října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava.
2. Ukládá podepsat smlouvu s SmVaK Ostrava a.s.
1. Bere na vědomí nabídku firmy YOUNG4ENERGY na komplexní přípravu studie
proveditelnosti na realizaci projektu energeticky úsporných opatření pro obecní
budovy.
2. Ukládá zadat poptávku a zahájit zpracování studie.

Z: S, VOS
T: 4/2020

Z:
VOS,ŘZŠaG
T:3/2020

Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kalet pro členy rady na 19. + 20.3.2020.

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